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|| ಅರ್ಪಣೆ! 

ದಾಸನ ಜನ್ಮ ದಾತರೂ, ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಷ್ಟ್ಟ್ರವೂ, ಪರಿ ಪೂರ್ಣವಾ? 

ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸಿದ ಗುರುಗಳೂ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ 

ಶ್ರೀಮುದ್ದೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಉಪದೇಷ್ಟವೂ ಆದೆ, ಹಾಸನ 

ಹಿತ ವರ್ಯರಾದ, ಶ್ರೀಮದ್ದೇಡಮಾರ್ಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪನಾಚಾರ್ಯರಾಡ, 

ಉಭಯುನೇದಾಂತ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ, ಪರಮಾತ್ಮವ -- ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ 

(ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೯೧೪ ರಿಂದ ೧೯೮೭) ೭೩ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವತರಿಸಿದ್ದು 
ಹತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾ ವಸಂಪನ್ಮರಾಗಿ ಸುಪ್ತೆಂಪ್ರ ದಾಯ ನಿರತರಾಗಿ ಅನೇಕ 

ಶಿಷ್ಕೃರಂಗಳಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸಿ, “ವೈದಿಕಾಚಾರ್ಯ”,  “ವೇಡ- 

ವಾರಿಧಿ”, “ಹಘನಪಾಠಿ”,. ಎಂಬ ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾಗಿ ಬಿಜಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ 

ಬೆಂಸಿಂಹ'ಪುರಂ ವಾಧ್ಯಾನ್. ಸ್ವಚ್ಛೆಂದಂ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ-ಸ್ವಾಮಿಂಗಳ 

ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಈ ಆನುನಾದ ಗ್ರಂಥಕುಸುಮುವು ದಾಸನಿಂಡ ಭಕ್ತ ಪುರಸ್ಸರ-- 

ವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಶವಾಗಿದೆಿ. 





ಶ್ರೀಃ 

॥ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ್ಮ ॥ 

॥ ಶ್ರೀಮತೇ ನಿಗಮಾಂತಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮ್ಮ ॥ 

[ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಮಾರ್ಗಪ್ರ ತಿಷ್ಕಾ ಪನಾಚಾರ್ಯರಾದ, ಪರಮಹಂಸ- 
ಪರಿವ್ರಾ ಜಕಾಚಾರ್ಯರಾದ, ಶ್ರೀಮನ್ನಿಗಮಾಂತನಹಾರಶಿಕರ ಸತ್ತ ೦ 
ಪ್ರದಾಯಪ್ರ ವರ್ತಕರಾದ ಶ್ರೀಮಚ್ಛ್ಛ್ರೀರಂಗಪ್ಪಿ ಯ ವರಾರೇಶಿಕನ್ರವರ 
ಅನುಗ್ರ ಹಲೇಖನ ] 

ಶ್ರೀ॥ ಉ॥ ವೇ॥ ವಿದ್ವಾನ್ ಅನಂತನರಸಿಹ್ಮಾ ಚಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯ - 
ಭಕ್ತರ ಆತ್ಮೋಜ್ಜಿ ನನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಪವಿಶ್ರವೂ 
ಮಂಗಲವೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯನಸ್ತು ತಿರತ್ನಮಾಲಾಕೋಶಕ್ತ 
ಅನುಗ್ರ ಹಪೂರ್ಣರಾದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞ ತಾಪೂರ್ಣರಾದ 
ಭಕ್ತಶ್ರೇಷ್ಠರ ಮಂಗಳಾಶಂಸಕೆಯ ಕಾಪು ಇರಲೆಂದು ನಾವು ನಾರಾಯಣ 
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ 

ಈ ಕೃತಿಯನ್ನಲಂಕರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿರತ್ನ ಗಳೂ ಆಚಾರ್ಯ- 
ನರ್ಯರೂ ಭಕ್ತ ವರೇಣ್ಯರೂ ನಿದೃದಗ್ರಣ್ಯರೂ ಕನಿಪುಂಗನರೂ ನಿಶಿಷ್ಟು 
ದ್ವ ಪಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂರಕ್ಷಣ ಸಂವರ್ಧನನಿಚಕ್ಷಣರೂ ಆಗಿ ಭಾರತಭೂಮಿ- 
ಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವತಾರದಿಂದ ಬಳಸಿದ್ದ (ಕ್ರಿ ಶ 1268-1 169) ಹರಿ- 
ಪೂರ್ಣಜೀನಿ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರೊೋಭಯವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಕವಿತ್ರಾ_ 
ರ್ಕಿಕಸಿಹ್ಮ ಪದನಿಭೂಹಿತ ವಿಷ್ಣು ಭಂಟಾವತಾರ ನೇಂಕಟನಾಧ ವೇದಾಂತ 
ಮಹಾದೇಶಿಕರನ್ನು ಕುರಿದ್ದು ಅವರ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಕೃತ- 
ಕೃತ್ಯವಾಗಿವೆ ಅಜರ ದಿ; ೈ ಮಂಗಳ ನಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನ, ಮುಂಗಂಶಂಸನೆ 
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ರೂಪನಾದ ಸ್ತುತಿಗಳು ಮತ್ತು ಲವರ ಗುಣವೈ ಭವ- 
ಗಳ ಉಜ್ಬಲ ಮಣಿದರ್ಪಣವಾಗಿರುವ ಲರ್ಜನೆಯ ನಾಮಾವಳಿ-ಎಲ್ಲವೂ 



ಕ) 

ಅತಂತ ರಮುಣೀಯನಾಗಿವೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಟೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಯನ್ನು 

ಮುಟ್ಟಿ ರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯ ವಶ್ಯವಾದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದಲೂ 

ತುಂಬಿವೆ ಕಾರಣ - ಆ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು “ಆಕ್ಮಾವೈ ಪುಶ್ರನಾ- 

ಮಾಸಿ” “ಫಿಶುಶೃನಗುಣಂವುತ್ರ87 ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ 

ಆ ಮಹಾದೇಶಿಕರ ಆತ್ಮೀಯ ಜ್ಞಾನಪುತ್ರರೂ ಟರಸವುತ್ರರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ 

ನಂಪತಕ್ಕಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಆಗಿ ಲವರನ್ನೂ ತಂಜಿಯೆಂದೂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪ-- 

ದೇಶಕನೆಂದೂ ಗುರುವೆಂದೂ ಪರಬ್ಬ ವನೆಂದೂ ವರಮೋವಾಯನೆಂದೂ 

ವರನೋವೇಯವೆಂದೂ ಸರ್ವಸ್ಯವೆಂದೂ ತಿಳದು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶ್ಟಾಮಿತ್ರ- 

ಕುಲತಿಲಕ ವಿದ್ದನ್ಮಣಿ ಭಕ್ಷಪ್ರವರ ಕ್ರೀಮನ್ಸಯಿನಾರಾಚಾರ್ಯಕುಮಾರ- 
ವರದಾಚಾರ್ಯರು 

ನಿದ್ಯಾನಿನಯಸಂಪನ್ನರೂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯನತರ್ಸಂಪ್ರ ದಾಯ- 

ಪರಾಯಣರೂ ಅಗಿರುವ ಗ್ರಂಥ ಸಂವಾದಕರು ಆ ದಿವ್ಯಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ 
ಅವುಗಳ ಅರ್ಧವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವುದಕ್ಟೋಸ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ- 

ಸಿರುವ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ವಿವರಣೆಗಳು ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ- 

ವನ್ನು ಕೊರೆದು ವೋಣಿಸಿರುವ ಸ್ಪರ್ಣಸೂತ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ 

ನಿರ್ವಹಣೆಮಾಡಿನೆ ಗ್ರಂಧಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವೆ ಮುನ್ನುಡಿಯೂ 

ವೈ ದುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 

ಆಚಾರ್ಯನುಹಿಮೆಯ ಅಗ ಳಿನೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಲತ್ಯಾವಶ್ಯವಾಗಿದ 

ಆಚಾರ್ಯನು ಅಂಧಕಾರನಿರ್ವರ್ತಕನಾಗಿ, ಪಾಪವಿಧ ೦ಸಕನಾಗಿ, ದಿವ್ಯ 

ಪೃಷ್ಟಿಸಂಪನ್ನನಾಗಿ, ಆತ್ಮಸಾಮ್ಯ ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುನನನಾಗಿ, ಕಾರುಣ್ಯ 

ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ, ಆನಂದ ಪರಿವೂರ್ಣನಾಗಿ, ನಿತ್ಯಶೇಷಿಯೋಗವುಳ್ಳೆ ವನಾಗಿ 

ಉವಾಸ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಗವತ್ಸ್ಥಾನಾಪನ್ನನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ “ದೇವನಿ- 

ವಾಚಾರ್ಯಮಂಪಾಸೀತ' " ಆಚಾರ್ಯರೃಸ್ಸಹರಿಸ್ಸಾಕ್ಸಾತ್? “ಯ ಸ್ಯ 

ದೇವೇ ಪರಾಭಕ್ತಿರ್ಯಥಾ ದೇವೇತಥಗುರಾ? “ಸಂಪ್ರಾಸ್ತೈಸಹ್ಲುರು- 
ತನೋಸ್ಟಮುಯೇ ದಯಾಲೋಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆಚನಗಳು ಇದನ್ನು 



ಶಿ 

ವ್ರ ಮಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆತನು ಭಕ್ತಾನುಗ್ರ ಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ-- 

ನಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಕ್ರೈ ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ನೇರವಾದ 

ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹ, ಅನುಗ್ರಹ ಎರಡೊ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಂಡುಬರು- 

ತ್ರವೆ ಆಚಾರ್ಯಾವತಾರದಲ್ಲಾದರೋ ಕೇವಲ ಅನುಗ್ರಹವೇ ತುಂಬಿ 

ಹೊಂಡಿರುತ್ತದ ಭೆಗನಂಶನ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಶೀಲ್ಯ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಕುರುಬ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ 

ದೋಪಗಳನ್ನು ಮರಮುಡಿ "ಇವನು ಅಕಿಂಚನ, ಅನನ್ಯಗತಿಕ, ಆಶ್ರಿತ? 
ಎಂಡು ಗುಣಾಭಾಗವೆನ್ನೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಲರಿಕೆಮಾಡಿ ಅನನ ಕೃನೆಗೆ ವಾತ್ರ ರನ್ಸಾ ಗಿಸಿ 

ಉದ್ದಾ ರಮಾಡಿಸುವವನು ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತನು ಕರುಣೆಯ ಸಮುದ್ರ — 

ವಾಡಕೆ ಆಳ್ಪಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಸಮುದ್ರ ಜಲದ ಶುದ್ಧ- 

ವಾದ ಆನಿಯಿಂದ ಘನೀಭೂತವಾದ ಮೋಡೆದಂತೆ, ಮಳೆಯಂತೆ, ರುರಿಗಳೆಂತೆ, 

ಕೆರೆಕುಂಟೆ ಕಾಲುವೆ ತೂಬುಗಳಂತೆ, ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲಗಳೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ 

ಭೋಗ್ಯರೂ ಉನಜೀವ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಲವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕರುಣಾ 

ಸಮುದ್ರದ ತಾಪವರಿಹಾರಕವಾದ ಪರಮಶೀತಲ ವರೀವಾಹದ ಪರಂಪರೆಯೇ 

ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಮಲವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಸೂರ್ಯನು 

ವೋಹಿಸುವಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃವಾತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಚೇತನಗಳನ್ನು 

ಮಾತ್ರವೇ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಸೂರ್ಯನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ 

ಮಹೋವಕಾರಕ್ಕೆ, ದೇವತೆಗಳೂ ಪ್ರತಿ ನೀಡಲಾರರು “ಬ್ರಹ್ಮ ನಿದ್ಯಾ- 

ಪ್ರದಾನಸ್ಯ ಬೀವೈರಹಿ ನ ಶಕ್ಯತೇ ಪ್ರತಿಪ್ರದಾನಂ ಅವರ ಧ್ಯಾನ, 

ಸ್ತುತಿ, ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಚಾರ 

ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ಯತ್ನಿಂಚಿತ್ 

ಕಾಣಿಕ ಅಂಥಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಶ್ರೀಕೋಶವು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಸ್ಸಂಶಯ 

ವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ 

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಥಿಗಮಾಂತಮಹಾದೇಂಕರು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ 
ಘಂಟೆಯ ವಿಭನಾವತಾರವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದವರು. ಅವನ ವೈ ಭವವನ್ನು 

ಘಣೀರೆಂದು ಘಂಬಾವಧದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಜಾ 
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ಭನ(ಜನ್ಮ)ನನ್ನು ತಳೆದು ಬಂದುದರಿಂದಲೂ ಅವರು ನಿಭನರು ಅವರೆ 

ಅವತಾರದ ಸಂವತ್ಸರವೂ ವಿಭನವೇ ವಿಭವ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದರ 

ಕುರುವೂಗಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಫ್ರೀಕೋಶವು ಸರ್ಮುರ್ಥದಿಂದಲೂ 

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ನಿಭವ ಪ್ರಕಾಶಕವಾಗಲಿ ಎಂದು ಉಭಯ ವಿಭವ 

ಪ್ರಭುವಾದ ನರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ 

ಕಣ್ಯುಶ್ಸಯುಜಶುಕ್ಸಶ್ರ ವಣಯೋಗಸಂಪನ್ನ ಇತಿ 

ಶ್ರೀ ನಿಜಯದಶಮೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕ, 

10- 0-1489 ರಂಗಪ್ರಿಯ 

| ಕೃಠಜ್ಞೃತೆ॥ 

ಶ್ರೀ ಮದ್ವೇದಮಾರ್ಗ ಪ್ರವಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯರಾದ, ವರಮಹಂಸ 

ಪರಿವ್ರಾ ಜಕಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮನ್ಸಿಗಮಾಂತ ಮಹಾಜೇಶಿಕರ ಸತ್ಸೃಂ-- 

ಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಶ್ರೀಮಚ್ಛೆ ೀರಂಗಪ್ರಯ ಮೆಹಾದೇಶಿಕನ್ರವರ೨ 

ದಾಸನ ನಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಸೂರಿತರಾಗಿ ದಾಸನ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ 

ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಉಪಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾನನು ಅವರಿಗ ಚಿರಚುಣಿ 

ಯಾಗಿಬ್ದಾನೆ ಹಾಗಯೇ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅಚ್ಚು-- 

ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದಾಸನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷಿ ಎ 

ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ನ ಮಾಲಿಕರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರಿಗೂ ಮತ್ತು 
ಅವರೆ ಸಹೋದ್ಯೂಗಿಗಳಗೂ ದಾಸನು ಚಿರಮಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ 

ಇತಿ ಸಜ್ಜ ನವಿಧೇಯ 

ಎ ಅನಂತನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ 

॥ ಇತಿ ಶಮ ॥ 



ಮು ನ್ನುಡಿ 

| ಶ್ರೀಮತೇ ಶ್ರೀಗೋವಾಲದೇಶಿಕಮರಣಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮ || 

| ಶ್ರೀಮಕೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಹಾಜೇಶಿಕಾಯ ನಮ್ಯ: 

| ಶ್ರೀಮತೇ ನಿಗಮಾಂತನುಪಾದೇಪಿಕಾಯ ನಮ ॥ 

ಕ್ರಿತ್, ಆಚಿತ್, ಈಶ್ವರ --ಎಂದು ತಶ್ವವು ಮೂರು ನಿದವಾಗಿರುತ್ತನೆ 

"ಚಿರ್'-ಎಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮರು ಇವರು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ 

ನಿತ್ಯಾಕ್ಕರು ಮುಕ್ತಾತ್ಮರು ಮತ್ತು ಬದ್ಧರು ಅನಾದಿ ಕರ್ಮ ಒಂಧದಿಂದ 

ಒದ್ದರಾಗಿ ಜನ್ಮಮಣ ಚಕ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂದು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ 

ೀತಸರೇ- ಬದ್ಧರು ಮೂದಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ 

ಯೋಗ ಸಹಕ್ಕ ಶವಾದ ಭಕ್ತಿಯಾಗದಿಂದಲೋ ಅಧವಾ ಶರಣಾಗಟಯ 

ಅದುಷ್ಕಾನಗಿಂದಲೋ ಕರ್ನುಬಂಧವನ್ನು ನೀಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿ, 

ಮತ್ತೆಂದೂ ಸಂಸಾರಸ-ಗರದಲ್ಲಿ  ಬರದಂತಿದ್ದು ಶ್ರೀವೈಕುಂರದಲ್ಲಿ 
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನಿನುಭವಿಸುತ್ತ್ಯಾ ಪರಿಸೂರ್ಣಬ್ರ ಹದ್ದನಂದಾನುಭನಮಾರುತ್ತಿ ರುವ 

ಚೇತನರೇ-ಮುಕ್ಲಾತ್ಮರು ಎಂದೂ "ರ್ಮಬಂಧನಕ್ಕೇ ಒಳಗಾಗದೇ, 

ಶ್ರೀವೈಕುಂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾದುಶ್ತಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಗುತ್ತಿರುವವರೇ-ಿತ್ಯಾತ್ಮರು ಪರನಕಾತ್ಮ 

ನಂತೆಯೇ ಕೆಲವುವೇಛ ಚೇತನೋದ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಕನ್ಧಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಂದ 

ಆಜ್ಞಾಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬದ್ಯಜೇತನರ ನಡುವೇ ಈ ನಿಶ್ಯಾಶ್ಮರೂ ಅನತರಿಸುವು- 

ದುಂಟು ಇನರು ಅವತಾರದೆಶೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೋಡಲು 

ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇವರು ಬದ್ಮಜೇತನರಂಕೆ 

ಕರ್ಮಜನ್ನವಾದ ಶರೀರಹೊಂದಿರುವುದಿಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾನು 

ಭವದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೇತನೋದ್ಧಾರಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ವದೆ- 

ಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವತರಿಸಿದನರೇ ಆಳ್ಕಾರ್ರುಗಳೂ, ಭಗವ 
ದ್ರಾಮಾನುಜರು, ವೇದಾಂತದೇಕಿಕರೇ ವೊದಲಾದ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು 

"ಅಚಿತ್? ಎಂಬುದೇ ಜಡಪ್ರಕೃತಿ ಇದು ೨೪ ನಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ 
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ಸನ್ನಿ ಶ್ರೈಣದಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬದ್ಧ ಚೇತನನ ದೇಹವೂ ಇದರಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಬದ್ಧ - 

ಜೇತನರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇರ್ಪಥುವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದರಿಂದ 

ಚೇತನರು ತಮ್ಮ ಅನಾದಿಯಾದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 

ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ತೊಳೆಲುಕ್ಕಿರುವುದೇ.. ಹಿತ ಒದ್ದ ಚೇತನರಿಗೆ ಅವರವರ 

ಕರ್ಮವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆವೆಯದಿದ್ದರೂ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಹಡುವುದೇ 

(ಪ್ರಲಯ? ಅಧವಾ "ಲಯ' ಪ್ರಲಯ ಣೆತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕುಂಯನ್ನೂ 

ಮತ್ತು ಬದ್ಭಜೇಶನರನ್ನೂ ಷರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು 

ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.. ಲೋಕಪಲ್ಲಿ ಜೇಡರಹುಳುವು, ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ತನ್ನ 

ಲಾಲಾರಸದಿಂದಲೇ ಬಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟ ತಾನೂ ಆದರಲ್ಲಿದ್ದು ತನಗೆ ಬೇಡ 

ವೆಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಸ್ರಲಿಯೇ ಅದೆಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೇ, 

ವರಮಾತ್ಮನೂ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಈ ಸೃಸ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳನ್ನು 
ಮಾಡುತ್ತಲಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ಜೇತನಗಳ್ಳೊದರಲ್ಲಿಯೂ, ಅಂತರ್ಯೂಮಿಯೂ 

ಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ರಿಸುವವನೇ-" ಈಶ್ವರ್ "ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಯಾವ ಒಂಟು 

ವಿಕಾರಕ್ಕೂ ಒಳೆಗಾಗದಿರುವ, ನಿತ್ಯಾತ್ಮರೂ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾತ್ಮರೂ ಬ್ರಹ್ಮಾ 

ನಂದಾನುಭವ ಮಾದುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳವೇ - "ಶ್ರೀವೈಕುಂರ' ಅಥವಾ 
"ನಿತ್ಯನಿರ್ಭತಿ? ಸರಫರಾತ್ಮನಿಂದ ಅವನ ಲೀಲೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟವಾಗುವ 

ನಿಶ್ವವೇ -“ಲೀಲಾವಿಭೂತಿ': ಈ ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ಲೀಲಾವಿಭೂತಿ 

ಎರರಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆ 

ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿ ತಿಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರಿಯ,ಪತಿ 

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಪದ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಕಲ್ಬದಲ್ಲಿ 

ಕರ್ಮಬಂಧದಿಂದೆ.. ಮುಕ್ತರಾಗದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರನ್ನೂ ಮತ್ತು 

ಅಚೇತನ ವರ್ಗವನ್ನೂ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಅಡೆಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ 

ಇರುವಲ್ಲಿ ಎಂದಾದರೊಂದು ದಿನ, ಅವನಿಗೆ ಥಿರ್ಹೇತುಕದಯೆಯುಂಟಾಗ್ಯಿ, 

ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನವರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡು, ಆ ಚೇತನರೆಲ್ಲರೂ 
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ತನ್ನಂತೆಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆನಂದಕ್ಕೆ ವಾಶ್ರರಾದರೂ, ಕರ್ಮಬಂಧನಿಂಡ 

ಮುಕ್ಕರಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದನನ್ನನುಭವಿಸದೆ ಇರುವರೆಂದೂ, ಮತ್ತು 

ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಲ್ಮದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವನಿಧ- 
ವಾದ ಸುಖದು.ಒಕ್ಳೂ ಪಾತ್ರರಾಗದೆ ಜಡವಸ್ತು ನಿನಂತಿರುವುದನ್ನೂ ಕಂದು, 
ಅವರಿ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷಕೃವೆ ತೋರಿ, ಅವರ್ಲೇರೂ ಆನಂದಾನುಭವವನ್ನು 

ಪಡೆಯಲು ಸಾಧನವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವರವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಜಗತ್ ಸೃ ಸ್ಟಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದನು "ಅಚಿದನಿಶಿಷ್ಟಾ ನ್ 

ಪ್ರೆಲಯೇ ಜಂತೂನವಲೋಕ್ಕ ಜಾತನಿರ್ವೇದ | ಕರಣಕಳೇಬರ- 

ಯೋಗಂ ವಿತರಸಿ ವೃಷಶೈಲನಾಥ ಕರುಣೇತ್ಸವು್?!! ಪಯಾರ್ಶಕ-೧೭ 

ಈ ಸೃಷ್ಟಯಿಂದ ಚೇತನರು ಅನರವರ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಕರ್ಮಾನುಗುಣ- 

ವಾದ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಮಿತವಾದ ಆನಂದಾನುಭವವನ ನ್ನಿ ಮಾದಲು 
ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ ಮನು ಈ ಚೀತನವರ್ಗದವರೆಲ್ಲರೂ 
ಪರಿವೂರ್ಣ ಆನಂದಾನುಭವವನ್ನು ಬರೀ ತಡೆಯಾಗಿರುವ ಕರ್ಮಬಂಧ 

ವನ್ನು ನೀಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಕೊದುವ 
ಜ್ಞ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಶಬ್ಧ ಬ ಹೆ ಮಯವಾದ ವೇದಗಳನ್ನು ಮೊದಲು 

ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮ ನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅನಸಿಂದ, ಇತರ ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟಾರರಾದ 

ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯ ಪರಂಸರೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ 

ಎಲ್ಲ ಚೇತನವರ್ಗದನರಿಗೂ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು 

ಕಾಲಾನುಗುಣವಾಗಿ, ವೇದಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಅಪಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ 

ಮೊದಲಾಗಿ ಅಧರ್ಮತಲೆದೋರಿ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದಕೆಗಳುಂಟಾಗಿ, 

ದುಷ್ಟರ ಪ್ರಾ ಬಲ್ಯ ವುಂಬಾದಾಗ, ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೂ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ 

ಸಂಸ್ಕಾಪನೆಮಾಡಲು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ರಾನುಕೃಷ್ಣಾ ದ್ಯ ವತಾರಗಳನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತಾನೆ “ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾ AE ಭಾರತ | 

ಅಭ್ಯು ತಾ ್ಸಿನಮುಧರ್ನ್ಮುಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸ | ಚಾಮ ಹಂ ||(ಭಗವದ್ಗಿ (ತಾ) 
ಸರಿತಾ ಹಾಯ ಜಾರು ಬಾಯ ಚ "ದುಷ್ಕ ಕಾಂ ಧರ್ಮ 
ಸಂಸ್ಕ. ಸನಾರ್ಥಾಯ- ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ” ॥ (ಭಗವದ್ಗೀತಾ) 
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ಕೇಲವು ನೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ತಾನೇ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸ್ಕಿ, ವೇದ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು 

ಬೋಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಜತ 

ನೋಡದ ರನನ್ನೂ ' ಮಾಡುತ್ತಾನೆ “ ಸಾಕ್ಫಾಸ್ನಾರಾಯನೋ ದೇವಳ 

ಕೃರ ಮರ್ತ್ಯವುಯೀಂ ೮ಸುಂ | ಮಗ್ಗಾನುದ್ಧರತೇ ಲೋಕಾತ್ 

ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಣಿನಾ ೫.1 

ಈ ರಿ. ಸರಮಾತ್ಮನು ಮಾಡುವ ವಿಭವಾವತಾರ ವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ 

ದೃವತಾರ ಮತ್ತು ಆಚಂರ್ಯರೂಕ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ, 

ಆ.53 ರ್ಯರಗಸ ಅಸತಾರರ್ಕೆ ನಿನೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನವುಂಟು ನಿಭವಾವತಾರ 

ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಂಸ್ಕಾವನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉದ್ದೇಶ್ಯ 

“ದರಗ ರಾನಣ ಹಿರಣ್ಯ ಕಂವ್ರ, ಶಿಶುಪೂಲ.ದಿ ದುಿವಪ್ಪನಿಗ್ರ ಹವನ್ನೂ 

ನರರುತ್ತಾನ ಅಂದರೆ ಸರಮಾತ್ಮನ ಅನ.ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಿಗ್ರಹ ಎರದರ 
ಶಕ್ತಿಯ ನಗ್ನ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಆದರೇ ಆಚಾರ್ಯರೂಸ ಆವತರಗಳೆಲ್ಲಿ 
ಕೇಪಲ ರಮ"ಸಂಸ್ಥಾ ೫ನೆ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಟರಕ್ಷಣೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 
ಅಸುಗ್ರಿ ಹೆ ೧ನ್ನು ತೋರುತ್ತಾನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾದ 
PENS ನಿರಮಾಕ್ಕ್ಮನ ಮಹತ್ವ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌತಿಲ್ಯ ಮುತ್ತು 
ಲ ಜಾಗುಣ ವಿರ೯ಇವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗುವುದು ಅಚಾರ್ಯರೂಪಅವತಾರ- 

ಕರ್ಮಬಂಧನನ್ನು ನೀಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ 
ನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರಮಾತ್ಮನು ವೇದಶಾಸ್ತ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ 

ತೆ ಓಟ್ಟರುನ ಮಾರ್ಗನೆರಡು ಮೊದಲನೆಯದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನ 
೫%ಗಿ ನಹೆಕೃತನಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಎರದನೆಯದು ಶರಣಾಗತಿ 
Ke ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಲಕ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಪುರುಸಬಾಗಿ 

ಜನಿಸಿ ಇಡಂಗ ಸಹಿತ ನೇಜಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ 
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ಯಾಗಬಲ್ಲನು ಆದರೆ ಜಾತ್ಮಿ ವರ್ಣ, ವಯಸ್ಸು ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ 
ಜೇತನರೂ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಮುಷ್ಠಿ ಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾಕಿ ಕರ್ಮದ 
ಸಂಕೊಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನು ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ 
ವುಳ್ಳ ಯಾವ ಚೇತನನೇ ಆಗಲಿ, ತನ್ನೆ ಆ ತ್ಮವು ಸರಮಾತ್ಮ ನಿಗೆ ಸೇರಿ 
ನರಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಶಾನು ಆಸನ 19ನೂ pe 
ರ್ಮಬಂಧವನ್ನು ನೀಗಲು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿಗಳನ್ನು 

ಮಾದಲು ತಾನು ಅಶಕ್ತ ನಂದೂ ಅನುಭವಿಸಿ ತಾನು ಕರ್ಮ ವನ್ನು ನೀಗಲು 
ಅಶಕ್ಕವಂದೂ, ಸರ್ವವಿಧ ಬಂದುವಾದ ಪರಮಾತ ನೇ ತನ್ನ ನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ 
ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದೂ, ಸರೆಮಾತ ವ ಅಡಿದಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ವಿಸಿ, ತನ್ನ" ರಕ್ಷಾ ಭರ 
ವನ್ನು ಸರಮಾತ ನಿಗೆ ಅರ್ಸಣೆಮಾತುವುದೇ 1 ಭಿ 

ಈ ರೀತಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ರ ನನ್ನು ಸಾಕ್ಸಾರ್ರಾಗಿ 
ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸಿ ತಿಯಾ ರುವ ಜೇತನನು ಚ್ ತಾನೇ ವ೬ಮಾತ್ಮ 

ನನ್ನು ಕಂಡರ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಗೆ ಆ 

ಸತತ ನನ್ನು ಸಂಕ್ಷಾ ಪೃರಿಸಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು 
ಮಾಡಿ, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಪರಮಾತ ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಕಿ ಸಿ 

ಮುಕ್ಕನಂಗಬಹುಮ 

ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೋ, ಹಾಗೆಯೇ 
ದಂಡಧರನಾಗಿ ನಿಗ್ರ ಹಶಕ್ತಿಯುಳ್ರವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 
ಯಲ್ಲಿ  “ಶ್ರು ತಿಸ್ಮೈತಿರ್ನುಮೈೆ ಮಾಚ್ಞಾ ಯಸ್ತಾ ಮುಲ್ಲಂಘ್ಯುವರ್ತಕೆೇ | 
ಅಜಾ ಚ್ಛೇದೀ ಮುಸು ಜ್ರೊ ee ಮದೃಕೋಪಿ ನ My ಷ್ಮ ದಾ 
ಎಂದು ಗೀತಾಚಾರ್ಯನೇ ಘೌ ಶ್ರುತಿಸ್ಕೃ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ A TE 
ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನುಸ್ಠಿ ಸಜೆ, ವಿಧಿನಿಸಿದ್ದ ವಾದ 'ಥಲಸಗಳೆನ್ನು ಮಾದುತ್ತಾ 

ತನಿ ಸುನ ಪರಂಖಸ ಕೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿ ರುವ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪರನಾತ ನಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಗನುಗುಣವಾದ ಶಿಕ್ಷಿಯ ನ್ನು 
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ವಿಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ "“ಕ್ಲಿನಾಮ್ಯಜಸ್ರಂ ಅಶುಭಾಂ ಆಸುರೀಷ್ಟೇವ 

ಯೋನಿಷು” ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ಯಾರ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನಯೋ, ಅವರ 

ಮುಖಾಂತರ ಅವನ್ನ ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅವರು ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮರೆ 

ಮಾಚಿ, ನಾವು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನೂ, ನಮ್ಮ ಅಶಕ್ಕತೆಯನ್ನ್ಯೂ 

ಮತ್ತೆ ಅನನನ್ನೇಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವುಳ್ಳಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ. ಅವನ 

ಅನುಗ್ರಹೈ ಕವಾತ್ರ್ಯ ವಾದ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಅವನಲ್ಲಿ 

ಅರುಹಿ, ಅವನ ಕೃನ್ಸೈಕವಾತ್ರರಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ 

ಕೆಲಸನನ್ನು ನರಮಾತ್ಮನ ಸಹಧರ್ಮಚಾರಿಣಿಯಾಗಿ ಸದಾ ಅವನ 

ಮುಖೋಲ್ಲಾ ಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳೂ ಪಾತ್ರಳೂ ಆಗಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೂ, 

ಮತ್ತು ಅವನ ಅಜ್ಞ್ಯಾನುಜ್ಞ್ಯಾಕ್ಸೆಂಕರ್ಯಗಳನ್ನನುಷ್ಠಿ ಸುತ್ತಾ ಅವನ 

ಮುಖೋಲ್ಲಾ ಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಷನ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಮಾತ್ರವೇ 

ಮಾಡಬಲ್ಲರು 

ಚೀತನೋದ್ಸಾರನೆಂಬ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತ ನೂದ ಹ ಮಾತ್ಮನು 

ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನ ದಯೆಯಿಂದಲೇ ಆಚಾರ್ಯರ.ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯಾಗುಣವೇ ಮುರ್ತವೆತ್ತಂತಿರುವವರೇ- 

“ಆಚಾರ್ಯರು? ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಶ್ರೀಮದ್ರೇದಾಂತದೇಶಿಕರು- 

“*ನಿಗಾಹೇತೀರ್ಥ ಬಹುಳಾಂ ಶೀತಲಾಂ ಗುರುಸಂತತಿಂ | 

ಪ್ರೀನಿನಾಸದಯಾಂ ಚೋಧಿಷೆರೀವಾ ಹಹೆರಂಪರಾಂ |? 

(ದಯಾಶತಕ ೨) 

ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, "ನಂಸಾರಸಾಗರದಿಂದ ದಾಟಿಸುವ ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಿ 

ತೀರ್ಥರೂಸರಾಗಿರುವ, ನಮ್ಮ ತಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 

ತಂಪನ್ನುಂಟುಮಾಡುವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಯೆಯೆಂಬ ಸಮುದ್ರದ ಕೋಡಿಯ 

ಪ್ರವಾಹದ ಪರೀವಾಹದಂತಿರುವ ಗುರುಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ 
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ಅವರ ಗುಣಾನುಭವವೆಂಬ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡುತ್ತೆನೆ'. - ಎಂದು ಹೇಳಿ 
ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇತರರು ದು್ಖದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆದನ್ನು ಕಂಡು ತಾವೂ ದುಖಿ 
ಶರಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನುಂಟುವರಾಡಿ ದುಖ 
ದಿಂದ ವಾಸುಮಾಡುವ ಗುಣವೇ-"ದಯಾ? ಅಧವಾ "ಕರುಣೆ? (ಪರದು್ಖ 
ದುಜಳ್ಯಮ್ ವಾ ಪರದುಖ ಅಸಹತ್ವಮ”, ವಾ ಪರಹಿತವ್ರಾವಣ್ಯಂ 
ದಯಾ?) ಈ ಗುಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಕಾಣಒಹುನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಗುಣವಿದ್ದರೂ ಇತರ ಗುಣಗಳ 
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೂ ಒಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ 
ಆಚಾಯ ೯ರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣವೊಂದೇ ವಿಶೇಷನಂಗಿ ಪ್ರಕಾರಿತವಾಗಿ 
ಸರ್ವೋಸಜೀವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ನಿಷಯವಗ್ಯ ಒಹುನ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ 
ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 

ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಧಾಖ್ಯಸಿಂದಾ ರರರಿಪುಜಲಪಃ ಪ್ರ್ರಾವ್ಯೆ ಕಾರುಣ್ಯ? €ರಂ | 
ನಾಧಾದ್ರಾನಭ್ಯಹಿಂಚತ್ತದನುರಘುವರಾಂಬೋಇ ಚಶ್ರ. ರರ್ಬರಾಭ್ಯಾಂ 
ಗತ್ತಾತಾಂ ಯಾಮಂುನಾಖ್ಯಾಂ ಸರಿಷಮಥಯತೀಂದ್ರಾಖ್ಯ- 

ಸದ್ಮಾಕರೇಂದ್ರಂ 
ಸಂಪೂರ್ಣವ್ರಾಣಸಸ್ಯೇ ಸ್ರೆವಹಶಿ ಸತತಂ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರಾಜ್ರಮೊಫೈಃ | 

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಅನಿಯಾಗಿ, ಮೇಘಗಳ ರೂಪವನ್ನು ತಳಿ, 
ಎಲ್ಲೆದೆಯ € ಯ ಇ ಹರಡಿ, ನಿಶೇಸವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಗುದ್ದ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆಸುರಿಸಿ, 
ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅನೇಕ ರ)ರಿಗಳಇಗಿ ಪ್ರವಹಿಸಿ, ಭೂನಿ.ಯಳಿ ಎಲ್ಲ 
ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ನದಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿ ಪ್ರವಹಿಸಿ, ಆನೇಕ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ಈರೆ, 
ಘಂಟಿ, ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಗಿನಿಂಶು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ 
ದಾದ ಸಣ್ಣದಾದಕಾಲುವೆ ತೂಬುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ವ್ರಾಣಿಗಳಗೂ 
ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಉವಜೀವ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಹರಿದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿ ಸಮುದ್ರ 
ವನ್ನೇ ಹೋಗಿಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕರುಣಾನಾಗರನಾದ 
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ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ದಯೆಯೆಂಬ ಆರ್ಥವು ಆವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಾಳಸ್ವಿರ್ರವರ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರುಂಡಮೇಘದಂತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ 

ನಾಧಮುಧಿಗಳಂಬ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಾ್ವಾರ್ರವರ ತಿರುವಾ೪"ಮೊಯಿಸ 

ವೊದಲಾದ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಗಳರೂಪದ ಮಳೆಸ.ರಿದು, ನಾಥವುನಿಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ 
ಶ್ರೀ ರಾಮಮಿಶ್ರೆರು (ರಘುವರ ಮಣಳಕ್ಟಾಲ್ ನಂಬಿ) ಮತ್ತು ಸ್ರಂಡರೀಕಾಕ್ಷ 

(ಅಂಭೋಜಚಕ್ಷು -ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂ೧ಾರ) ರೆಂಬ ಈರ್ವಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ರುರಿಗಳ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿದ, ಯಾಮುನ ಮುನಿ (ಆಳವಂದಾರ್) ಗಳೆಂಬ ಪ್ರವಾಹ 

ದಿಂದೆ ತುಂಬಿದ ನದಿಯಂತೆ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಂತೆಯೂ ಇರುವ 

ಬಗವದ್ರಾ ಮಾನುಜರಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಎಬ್ಬರಿಗೂ ಸರ್ವೊಪಜೀವ್ಯವಾಗಿ, ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ, ಮಂದವಮತಿಗಳಿಗೂ, 

ಮಧ್ಯಸ್ಸರಿಗೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸರಳವಾದ, ಗಂಭೀರ 

ವಾದ, ಪ್ರೌಢವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಕಸೃತದಲ್ಲಿಯೂ, 

ಮಣಿಪ್ರ ವಾಳದ್ಗಾಯೂ, ಮತ್ತು ತಮಿಳುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, 

ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಒಂಧಗಳು, ನ್ಯೋತ್ರಗಳು, ನಾಟಕ 
ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಖಂಡಕಾವ್ಯ-ಸಂದೇಶಕಾವ್ಯ, ಮುಕ್ತಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ 

ಅನೇಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಭೋಧಿಸಿ, ಸರ್ವರೂ 

ಕರ್ಮದ ಸಂಕೊಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ಐಹಿಕ ಆಮುಸ್ವಿಕವಾಗಿ ವರಮಾತ್ಮ 

ನನ್ಫು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ 

ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಧೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ ವೇಬಾಂತದೇಕಕರು ಮತ್ತು ಅವರ 

ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಆಚಾರ್ಯಸರಂಸರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡೆ ದಾದ, ಚಿಕ್ಕದಾದ 

ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಥದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರುಣಾ ಗುಣವು 

ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ-ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರೂ ಅದು ಉಪ್ಪುಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 
ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಜಲಚರಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿದವರು ಅದನ್ನು ಪಾನ 

ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದಾಹವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಂತೆಯೇ 
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ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೃಪಾಸಮುದ್ರನಾದರೂ, ಅವನಲ್ಲಿರುವ ದಂದಧರತ್ವಾದಿ ಗುಣ 

ಗ-ಂದ, ಎಂದೂ ತಪ್ಪನ್ನೆಸಗದಿರುವ ಮುಕ್ತರೂ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 
ಬದ್ಧ ಜೇತನರಾರೂ ಅವನಲ್ಲಿನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆದೆ ತಮ್ಮ 

ಕರ್ಮಬಂಧದಿಂದುಂಟಾಗಿರುವ ತಾಪವನ್ನು ನೀಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮಾ ನುಭವ 

ಮಾದಬೇಕೆಂಬ ದಾಹನನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು ಮೇಘವು ಸಮುದ್ರ- 

ದಲ್ಲಿನ ಲಾವಣ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆವಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ 

ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಳೆಯನ್ನು 

ವರ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದುನೆರಿಂದೆ ಅದೊ ಸರ್ಷೇಪಜೀವ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ಅಂತೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರುಣೆಯೇ ಮೂರ್ತಿವೆಶ್ತಂತಿರುವ ನಮ್ಮಾಳ್ಕ್ಯಾರ”- 

ರವರು ಕಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಾನುಭವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿ 

ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದರೂ, ದಾರದಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ 

ಮೇಘದಂತೆ, ಕೇಳಲು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ವರಿಗೂ 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ವಾಗುವುದಿಟ[ ಮೇಘವು ನಿಶೇಸವಾಗಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ 

ವರ್ಷಿಸಿದುದೇ ರುರಿಗಳೆರೊಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸಿ ನದಧಿಯಾಗುವಂತೆ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ 

ರವರು ನಾಧಮುನಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃವೆತೋರಿ, ಅವರೆ ಯೋಗ 

ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂಧಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು ಪರ್ವಶದಲ್ಲಿನ 

ನೀರು ಅನೇಕ ರುರಿಗಳೂಗಿ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನದಿಯಾಗಿ 

ಸೇರುವಂತೆ, ನಾಧಮುನಿಗಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ” ತಿಷ್ಯರುಗಳಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷರು 

ಮತ್ತು ರಾಮಮಿಶ್ರರು ನಾಧಮುನಿಗಳಿಂದಲೇ ದಿವ್ಯಪ್ರ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ 

ಸಹಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಘಾಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾಮನಮುನಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು 

ಎರಡು ದಡದಿಂದಕೂಡಿ ತುಂಬುರ್ಥಿರಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹರಿಯುವೆ ನದಿ- 

ಯಂತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಅಶಕ್ತನಾದವನು ದಡವನ್ನು 
ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತೆ, ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಯೋಗಗಳಸ್ನ ನುಷ್ಠಿ ಸಲು ಅಶಕ್ತ 

ನಾದವನನುಷಸ್ಮಿಸುವ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಸಾರುವ, "ಚತುಶ್ಲ್ಯೋಶೀ? ಮತ್ತು 

"ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನ?ಗಳೆಂಬ ಸರ್ವೋಸಜೀವ್ಯ ಗ್ರಂಧದ್ವಯಗಳಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು 

ಪ್ರವಾಹದ ಮಧ್ಯದತೀರ್ಥದಂತೆ ತತ್ವನನ್ನು ಭೋಧಿಸುವ "ಆಗಮ- 
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ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಃ, "ಆತ್ಮಸಿದ್ಧಿ?, "ನಂವಿಶ್ಸಿದ್ದಿ?, " ಈಶ್ವರಸಿದ್ದಿ?,-ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಿ 

ತ್ರಯ ಮತ್ತು "ಗೀತಾರ್ಧಸಂಗ್ರಹ'ಗಳೆಂಬ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳೆ ಮುಖುಂತರ 

ಜಾಸು ನಮುಸಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಒಂದರಿ ರೀಆಯಲ್ಲಿ 

ರೂಪಿಸಿದರು ನದಿಯ ನೀರು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ 

ತಂಗಿ ನೀರಾವರಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಲಡೇಶರವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ 

ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ತೂಬುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯು- 

ಚತತ ಯೂಮುನರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಾತ್ರರಾಗಿ ಅವರ ಗ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 

ಅದ್ಯ ಯನ ಮಾಡಿ, ಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜರು ಗೀತಾಭಾ ಸ್ಯ, ಶ್ರೀಭಾಸ್ಯ, 

oe ವೇದಾಂತದೀನ್ಸ್ನ  ಮೇದಾಂತಸಾರ, ನಿತ್ಯಗ್ರಂಥ, 

ಶರಣಾಗತಿಗದ್ಯ, ವೈಕುಂರಗದ್ಯ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಗದ್ಯಗಳೆಂಬ ನವರತ್ನ 

ದಂsರುವ ನವಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ವಿಶಿದ್ದಾದ್ದೆ ತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು 

ನದಿಯು ಹರಿದುಬರುವಲ್ಲಿ ಚೇ "ಪನದಿಗಳು ಸೇರಿ ದೂಡ್ಡೆ ದಾಗಿ 

ಅಣೆಕಟ್ಟುನೇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೆ ಓಗವದ್ರಾಮಾನ.ಜರೂ ಯಾಮುನವನಿ- 

ಗಳಗ ಗ್ರುಂಧಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕಾಂಚಿೀಪೂರ್ಣರು, 

ಗೋಸ್ಟೀಪೂರ್ಣರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿ ಕ ಶೈಲಸೂರ್ಣರೆಂಬ ಆಚಾರ್ಯರ.ಗಳ 

ಉಪದೇಶಾಮೃತವನನ್ನೂ ಪಡೆದವರಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥಾಪನನಾಡಿದರು 

ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನೀರು, ಅನೇಕಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಂಗಿನಿಂತು ಮಳಯಾಗದೆ 

ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ತೊಳಲುತ್ತಿರುವ ಸವ ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳ 

ಹಿತಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಲಕಾ೬ದಲ್ಲಿ ಕಾಲುನೆ ತೂಬುಗಳೆ ಮುಖಾಂತರ 

ಪ್ರವಹಿಸುವಂತಯ್ಯ ಮುಂದೆ. ಜಗವದ್ರಾ ಮಾನುಜರಿಂದ ಸಿದ್ದಾಂತವು 

ಸ್ಥಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ರೂ, ಶತ್ವವನ್ನರಿಯದೇ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 

ಜನಗಳು ಕೊ ತೊಳಲುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ, ರಾಮಾನುಜರ ಗ ಸ್ರಂಧಗಳನ್ನು 

ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿ ಮೇಲೆಯೇ ಜೇಳಿರುವಾತೆ, ಸರಕಾ ಬ) 

ಸರ್ನೊಪಜೇನ್ಯವಾಗಿರುನ ಶ್ರೀನುಬ್ಯೇದಾಂತಡೇಕಿಕರ ಗ್ರಂಧಗಳ 

ಮುಖಾಂತರನೂ ಮತ್ತು ಅನರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ 
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ಕೃತಿರತ್ಫ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವೂ ಭಗವಂತನ ಚೇತನೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದ 
ಗಹನ ನಿರಂತರ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ 

ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರಾಗಿ ಶರಣಾಗತರಾದ ನಮ್ಮ ನ್ನು ನರಮಾತ್ಮನ ನು 
ಉದ್ಭರಿನಬೇಕಾದರೆ, ಅವನ ದಯಾಗುಣವೊಂದೇ ನಮಗೆ ರ ಕವಾಗಿರುವುದು 
ಸರಮಾತ್ಮನ ದಯಾಗುಣವೆಂಬ ತೀರ್ಥದ ಪ್ರ ನಾಹದಂತಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ 
ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಪರಂಪರೆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿನ gS ತ್ಯ, 
ಮಾಧುರ್ಯ, ರಮಣೀಯತೆ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳೇ- ನಮ್ಮ 
ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಗುಣಾನುಭವ, ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ನಿಗ ಸ ಹಧ್ಯಾನ, ಉತ್ 

ಮೃತದ ಆಸ್ಚಾದನೆ ಮುಂತಾದುವು, ಕೀರ್ಥದ ಸ್ಟಾ ನಪಾನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ 
ದೇಹೆಡ ಬಾಹಾ ಭ್ಯೃಂತರಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳು ತೊಲಗಿ, ತಾ ಪಗಳನ್ನು 
ನೀಗಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ನೇಷನು್ಳ ವರಾಗಿ ಸಂಶೋಷಿಸುವಂತೆ, ಈ ಚಾರ 
ಗುಣಾನುಭವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ LR ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳೆನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, 
ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ನಿಧಪಾಷಗಳೂ ದೂರವಾಗಿ. ಬಾಹ್ಯಭ್ಯ ತರ ಶುದ್ಧಿ ಏರ್ಪಟ್ಟು 
ಆಧಾತ್ಕಿ ಕ್ಯ ಆಧಿದ್ಯೈ ವಿಕ, ಅಧಿಭ್ಯಾಕವೆಂಬ ಶಾಸರ ಪ್ರಯಗಳನ್ನು ನೀಗಿ 
ಟಾ ಚ [5] ಪಾಕಲಾಕ್ತಕ್ಸೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರ ಹಕ್ಕೂ 
ಪಾತ್ರರಾಗ್ಕಿ ನಿರ್ನುಲಚಿತ್ತರಾಗಿ ಐಹಿಕಾಮುಹಿ ಕವಾದ ಸರ್ವವಿಧವಾದ 
ಅಪರಿನಿತಬಾದ ಐಶ್ವರ್ಯನನ್ನೂ ಪಡೆದವರಾಗಿ, ಸರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನ ನು 
ಭವನವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ 
ಸಾಗರದಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿಸುವುದರಿಂದಲೇ, ಅವರನ್ನು ತೀರ್ಥರೆಂದು 
Ws ರೆ ಇವರ ಕೃವೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗದಿದ್ದ ರೆ, ಸರಮಾತ ಮನ ಅನುಗ್ರಹ 
ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ನಿಷಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರೊಬ್ಬ ರು 08 ಹೇಳಿ 
ದ್ದಾರೆ -"ಜಲಾದವೇತಂ ಕಮಲಂ ನಪೋಷಯತಿ ಕೋಸಯತಿ ರವಿ೫ - 
ಎಂದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ, ಮೊಗ್ಗಿ ನಂತಿರುವ ಕಮಲವನ್ನು, ತಾನು ಊದಯ- 
ವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪೋಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ- 
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ವುಂಟು ಅದಕೆ ಕಮಲವು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದ ಕೇ ಮಾತ್ರವೇ 

ಮೋಷಿಸುತ್ಕ್ಯಾನಯೇ ವಿನಹ, ಜಲದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ. ಕಮಲವನ್ನು 

ಮೋ ಸದೆ ಇರುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಡಿಹೋಗುವಂತೆಯೂ ಮಾದುತ್ತಾನೆ 

ಅಂತೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ನೂ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರನ್ನೂ ಉದ್ದ ರಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ ತ 

ವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃವಾಕಭಾಕ್ಷನೆೊಬ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿರ- 

ನಾಗಿರುವ ಜೇತನರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ, ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಜಂ 100 

ಸತ ಅಥುಗ್ರ ಹನೆಂಬ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಪೋಸಿಸಿ ಉದ್ಭರಿಸುತ್ತಾನ 
ಅಚಾರ್ಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗದವರನ್ನು ಉದ್ದರಿಸದಿರುವು ದೊಂದೇ 

ಅಜೆ ತನ್ನ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ವಾತ್ರರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ 

ಈ ರೀಂಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಪ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆಯೇ ಬಾಹ್ಯ ಅಭ್ಯಂತರ 

ಆಂದಕಾರಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ, ಪಾಸವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ, ತನಗೆ ಸಮನಾದ 

ಮುಕ್ತಾನುಭನವಳ್ಪೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಕರ್ಮಬಂಧವಾದ ಬೇಕೊಂದು ಜನ್ಮ 

ಇರದಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅವಾ ತ್ರಕೃತ ಜನ್ಮ ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ದಿವ್ಯವಾದ 

ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳಿವರಾಗಿ, ತದೆಯಿಲ್ಲದಿರುವ 

ರನ್ನೂ ಹಿಂಸಿಸದಿರುವ ಖಯುಜುಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನರಾಗಿ ನಿಯಶ 

ಇ ಅಸರಿನಿತವಾದ ಆನಂದಸ್ವರೂಪರಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗೆ ಶೇಷಿ- 

ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆಯೇ ನಿತ್ಯವೂ  ಸತ್ಪುರುಸರಿಂದ 

ಪಾಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ 

ಅಜ್ಞಾನಧ್ಯಾಂತರೋ ಧಾದಘಸರಿಹರಣಾತ್ ಆತ ೈಸಾಮ್ಯಾಖೆಹತ್ಕಾ ಠ್1 
ಜನ್ಮಪ್ರಧ್ವಂಸಿ ಜನ್ಮಸ್ರದಗರಿಮತಯಾ ದಿವ್ಯದ್ಧ ಸ್ಟ ಪ್ರಭಾವಾತ್ 
ನಿಷ್ಟ ತ್ಕೊ €ಹಾನ್ಸ ಕಂಸ್ಕಾ ತ್ Td ನಿತ್ಯ ಶೇಷಿತ್ವಂಶೋಗಾಶ್ 
a ಸದ್ದಿ 8 ಅಸ್ರತ್ಯುಪಕರಣಧಿಯಾ ದೇನನತ್ಸಾ $ದುಪಾಸ್ಯಃ ॥ 

"_ನ್ಯಾಸವಾಶತಿ 

ಯಾನ್ರದಾದರೊಂ ದೊಂದು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲಿ 
ನುಗ್ಗರಾರ ತೇನ ಇದ್ಯಾ ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಾ ನು ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ 
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ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಜೇತನೋದ್ಧಾರವೆಂಬ ಕಾರ್ಯವೊಂದರಕ್ಲಿಯೇ 

ನಿರತರಾಡ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ 

ಬೇರೊಂದತಿ ದೇವತೆಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೇದಾಂತ 

ದೇಶಿಕರು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟದ್ದಾ ರೆ ಜಿ 

“ಆಚಾರ್ಯಾದಿ ಹದೇನತಾಂ ಸಮುಧಿಕಾಂ ಅನ್ಯಾಂ ನ ಮನ್ಯಾಮಹೇ | 

ಯಸ್ಕಾಸೌಿ ಭಜತೇ ಕದಾಚಿದಜಹಧ್ಭೂಮಾಃ ಸ್ವಯಂ ಭೂಮಿಕಾ | 

ಮಗ್ಡಾನಾಂ ಭನಿನಾಂ ಭಾವಾರ್ಣವ ಸಮಂತ್ತಾರಾಯ ನಾರಾಯಣಃ! 

ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿ ವಲಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರಾಗಿ 

ಸಂಸಾರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೊಳಲುವಂಕೆ ಕರ್ಮಬಂಧದಿಂದ ಜ್ಞ್ಞಾನಸಂಕೋಚ 

ವಾಗಿ, ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಲು ದಾರಿ- 

ಕಾಣದವರಾಗಿರುನ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಡ ಚೇ ತನರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಆನಂದಾನುಭವಕ್ಕೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡುವ "ಶರಣಾಗತಿ? ಎಂಬ 

ನಂದಾದೀಪವಾದ ಬಾರಿದೀಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿದ 
ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ 
ಸರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ, ಅವನ ಮಂತ್ರಗಳೆನ್ನೂ ಉಪಾಸಿಸುವಂತೆಯೇ ಪೂರ್ಣವಾದ 

ಭಕಿ ಯಿಂದ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು ಇದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೇರಲು 

ಸಾಭನನಾದುದು 

*ಮಂತ್ರೇತದ್ದೇನತಾಯಾಂ ಚ ತಥಾ ಮಂತ್ರಪ್ರೆದೇ ಗುರೌ | 

ತ್ರಿಷು ಭಕ್ತಿಃ ಸದಾ ಕಾರ್ಯಾ ಸಾ ಹಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾಧನಂ ||? 

ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ರಹಸ್ಯತ್ರ್ರಯಸಾರದ ಶಿಸ್ಯಕೃತ್ಯಾಧಿ- , 

ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, 

ಏತ್ತಿ ಮನತ್ತಿಳಿಲ್ ಜ್ಞ್ಯಾನನಿಳಕ್ಕೈ ಇರುಳನೈತ್ತುಂ 

ಮಾತ್ರಿನನರ್ಯುಒರುಕೈಮ್ಮಾರು ಮಾಯನುಂ ಕಾಣಹಿರ್ಲಾ, 
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ಫೋತ್ತಿಯಂಹಸ್ಸೆದುಂ ಪುಂದಿಯಲ್ ಕೊಳ್ಳದುಂ ಪೊಂಗು ಪುಹಳ್ 

ಶಾತ್ತಿನಳರ್ಸದುಂ ಶೆತ್ತಲ್ಲವೋ ಮಖನ್ನಂ ಹೆತ್ತದರ್ಕೇ 11೩೮1 

— ಅಧಿಕಾರ ಸಂಗ್ರಹಂ 

"ಶಿಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಊಜ್ಜಲವಾದ ಜನ್ಸಾನವೆಂಬದೀನವನ್ನು ಬೆಳಗಿ, 

ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತೂಲಗಿಸಿ, ಉಪಕರಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ 

ಪ್ರ ತು ಪಕಾರವನ್ನುಮಾಡಲು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಸ್ಟಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೂ 

ಅರಿಯನು  ಆಚಾರ್ಯರಣ್ಣು ಸ್ತುತಿಸಿ ಸಂತೋಷಸಡಿಸುವುದು, ಬುದ್ಧಿ 

ಯಿಂದ ಮುನಸಿಕವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡುವುದು, ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನು ರೋಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭ್ದೋಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದ(--ನಾವು 

ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ ಮಹಾಲಾಭಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಲ್ಪಮುದೆ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲವೆಲ 

ಬಂದು 

ನಿತ್ಯರೂ ಮತ್ತು ಮುಕ್ಕಾತ್ಮರು ಕರ್ಮ--ಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ, 

"ತದ್ದಿಮ್ನ್ಹೋಃ ಪರಮಂ ಪಹಗ್ಂ ಸದಾ ಹೆಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ” ಮತ್ತು 
"ಇರುಚಃ ಸಾಮಾನಿ ಯಜುಗ್ಂಸಿ! ಸಾ ಹಿ ಶ್ರೀರಮೃತಾ ಸತಾಂ 

ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಅಳಿಸ.ನಂತೆ ಶ್ರೀವೈ ಕುಂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು 

ಕಾಣುತ್ತಾ ಸಹಾ ಸರಮಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆಂಕರ್ಯ ಶ್ರೀಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, 

ಪರಬ್ರ ಹ್ಮಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ರೂ, "ಇಮಾಂ ಲೋಕಾನ್ 

ಕಾಮಾನ್ನಿೀೀ ಕಾಮರೂನವ್ಯನು ಸಂಚರನ್, ಜಸ್ನನ್ಕ್ರೀಡೆನ್ ರಮ- 

ಮಾಣಕ” -- ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಶ್ರುಂಯು ಹೆಳುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ 

ಇಷ್ಟವಾದ ರೂಪವನ್ನು ನಡೆದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲಾನಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿರುವ 

ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಕರ್ಮಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ ಬಂದುಹೋಗಬಹುದು ಈ 

ರೀತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ, ಚ(ತನೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, 

ಆಚಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ, ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ವಾಡಿ, 

ಮತ್ತೆ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದ ರೂ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ಷಿ- 
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ಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶಿಸ್ಯವರ್ಗಪು, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ 

ಹೆಸರಿನಿಂದಿನ್ನು ಅನ.ಗ್ರಹಿ ಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೂಪ 

ದಲ್ಲಿದ್ದು ಆದೇ ಹೆನರಿವಿಂಡ ಕೂಡಿ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ- 

ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ 

ಈ ರೀತಿ ನಾವ್ಲೆರೂ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸರಮಾತ್ಮನಂತೆಯೇ 

ಉಪಾಸಿಸಲು ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತೆ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸಾಕ್ರಾತತ್ರ ರೂ, 

ಆಚಾರ್ಯರಂತೆಯೇ ಮಹಿಮಾಸನ್ನಿತರೂ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಮನ್ವ ಯಿ.ನಾರಾ-- 

ಚಾರ್ಯರು ಅಧವಾ ಕುಮಾರವರದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ನಮ್ಮು 

ಆಚಾರ್ಯರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸವ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿನಚರಿ, 

ಅವರನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಮಾರಲು--ಅವರ ಭವ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ 

ನಿಗ್ರಹಧ್ಯಾನ, ಅವರನ್ನು ಸ್ತುಎಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ರುರ್ಥನೆಯನ್ನರುಹಿ 

ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡುವ ದೇಶಿಕಸ್ತುತಿ, ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಾಂತ- 
ದೇಶಿಕ ಪ್ರಸತ್ರಿ?, "ಪ್ರಾರ್ಧನಾಷ್ಟಕಂ' ಮತ್ತು "ವೇದಾಂತಜೇಶಿಕ ಮಂಗಳನ 

ಶುಶನಗಳೆಂಬ ಕೃತಿರತ್ನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 

ಪ್ರಕೃತ, ಈ ಪುಸ ಕದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು 

ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾದ 'ನೇದಾಂತದೇಶಿಕ ನಿಗ್ರಹಧ್ಯಾನ', ಅವರನ್ನು 

ಪೂರ್ಣ ಸಾನಿಧ್ಯ ದೊಡನೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೇಗು೬ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಿಷ್ಠಾಪನೆ 

ಮಾಡ.ವಮಂತ್ರ ರೂಪವಾದ ಅವರ (ತನಿರ್ಯ) ಸಾನ್ಪಿ ಧ್ಯಯಾಚನಾರೂಪ- 

ವಾದ ಬಿಡಿ ಸದ್ಯ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮ 

ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಜಯಮಾಡಿಸಿದ ಆಚ ರ್ಯರಿಗೆ, ನಾವು 

ಅರ್ಥ್ಯಪದ್ಯ ಆಚಮನೀಯಾದಿ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನರ್ಪಿಸಿ, ಅವರ ಅನೇಕ 

ಗುಣಗಿಭವಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅವರ ೧೦೮ ನಾಮಾನಳಿಗಳನ್ನು 

ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕುಸುಮವನ್ನರ್ಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತಿರುವ-- 

"ಆಚಾರ್ಯರ ಅಷ್ಟೋಶ,ರಶತನಾಮಾವಳಿ', ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳ- 
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ವನ್ನು "ಹಾಡಲು ಆಚಾರ್ಯರ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ? ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ, 

ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ "ಏನನ್ನು-ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನತ್ತಿ 

ತಿಳಿಸುವ - "ಪ್ರಾರ್ಥನಾಷ್ಟಕ__ಸ್ಫೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ 

ಜನತೆಯೂ, ಆಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ 

ಉಪಾಸಿಸಿ, ಅವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ- 

ಜೊಡನೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ದಾಸನು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಚೇತನರು 

ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರೆ, ಹಾಸನ ಯತ ಸಫಲವಾದೆಂತೆ 

"ಕ್ಲೇಶಃ ಫಲೇನ ಹಿ ಪುನಃ ನವತಾಂ ವಿಧತ್ತೆ” 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇತಿ ಸಜ್ಜನವಿಧೇಯಃ 

ವಿಭವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಕನ್ಯಾಮಾಸ ಎ. ಅನಂತನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ 
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ 

| ಇತಿ ಶಮ್ | 



॥ ಶ್ರೀರಸ್ತು ॥ 

|! ಶ್ರೀಮುದ್ಧೇದಾಂದೇಶಿಕವಿಗ್ರಹಧ್ಯಾನವರ್ || 

ಮನಃ ಪ್ರಸೂನಸ್ತಬಳಂ ನುದೀಂಯಂ 
ನಾಥಸ್ಯಕೌತೂ ಹಲಮಾತನೋತು | 

ಬಿಭರ್ತಿ ಯೋ ಭಾಗವತೇಷು ಸರ್ವ- 

ತಂತ್ರಸ್ವಶ್ರೇಷು ಚ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವತ್ 100 

ಯಃ. ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರು, ಭಾಗೆವತೇಷು- ಭಾಗವತರ 

ನಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹಾರತೆಂತ್ರ ೦ = ಸರತಂತ್ರರಾಗಿರುವಿಕೆಯನ್ನು, ಚ = ಮತ್ತು, 

ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥತೆಂಶ್ರೇಷು= ಸರ್ವತಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲಿಯೊ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುವಿಕೆ- 

ಯಲ್ಲಿ, ಷಾರರಂತ್ರ್ಯವರ್ ಎ ಪರಿಸೂರ್ಣ ವಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನೂ, ಬಿಭರ್ತಿ 

ಹೊಂದಿದ್ದಾ ರೆಯೋ, (ಆ ನಮ್ಮ) ನಾಥಸ್ಯ- ಆಚಾರ್ಯರಾದ ವೇದಾಂತ 

ದೇಶಿಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, (ಅವರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಷಯದಲ್ಲಿ) 

ಮದೀಯಂ ನನ್ನ,ನಂನಕ ಪ್ರೆಸೂನಸ್ತಬಳಂಜ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಹೂಗುಚ್ಛವು 

ಇತೂಹಲಂ = ಕುತೂಹಲವನ್ನು, ಆತನೋತು = ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ಹೊಂದಲಿ 

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ.ಮಾರವರದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳ್ಳು ತಮ್ಮ 

ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು 

ಅನುಭನಿಸುವಂತಾಗಲ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ 
ಭಾಗವತ ಪಾರಶಂತ್ರ್ಯೃ ಮತ್ತು ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ಪತಂತ್ರವೆಂಬ ಎರಡು 

ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಖ್ಯಾಹನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 

ನಮ್ಮ ಸಿಜ್ಜಾಂತದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ, ಆವನ ಭಕ್ತರಿಗೆ 

ನಿಕೇಷಸ್ಕಾ ನವುಂಟು ಪರಮಾತ್ಮ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ. ಅಪರಾಧಗಳು 

ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ೩ಇಗವತರ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಹರಾಧವನ್ನೆ ಸಗಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನನುಭವಿಸಿಯೇ 

ತೀರಚಬೇಕು ಈ ತರಹದ ಭಾಗವತಾಪಜಾರದಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 

ಶರಣಾಗತಿಯೊ ವಿಳಂಬಿಸಿ ಫಲಕೊದುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ 
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ತನಗೆ ಸರಿಚರ್ಯೆ ಮಾದುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಪರಿ ಚರ್ಯೆ 

ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂತೋಷವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ 

"ಆರಾಧನಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ನಿಷ್ಣೋರಾರಾಧನಂ ಹರಂ | 

ತಸ್ಮಾತ್ಸರತರಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತದೀಯಾರಾಧನಂ ಸದಾ ॥” 

ಆದುದರಿಂಲ ಆಚಾಯ ೯ರುಗಳರೂ ಅವನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರು. 

ನಂತಹ ಸಿ ಸ್ಥಿೀಯನ್ನೇ ತಮಗೆ ಸರಮಾತ ಮು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿ- 

ಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ರವರು ಅಡಿಯಾಂ” ಅದಿಯಾರ್ ತಮ್ಮ ಡಿಯಾರ್ 

ಅಡಿಯಾರ್", ತಮಕ್ಕುಡಿಯಾಂ" ಅಡಿಯಾರ”-ಎಂದೂ, ಕುಲಶೇಖಿರಾಳ್ವಾರ್ರ 

ವರು "ತತ್ ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಪರಿಚಾರಕ ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯ |! ಭೃಗ್ಯಸ್ಥ 

ಭೃತ್ಯ ಇತಿಮಾಂಸ್ಕ ರ ಲೋಕನಾಧ/|| -ಎಂದೂ, ಶ್ರೀಮುದಾಚಾ೦ರ್ಯರು 

"ಸಂಸ್ಕೃಜ್ಯತೇ ಯಜ ಚದಾಸಜ ಸಷ್ಟದೀಯ:॥! ಸಂಸಾರ ಏಷ ಭಗವನ್ನ 
| ಏವ - ಎಂಒಳ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು 

ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಗವೆಂತನ ಆಜ್ಞಾ ನುಜ್ಜಾ ಕ್ರೈ ೦ಕರ್ಯ 

ರತಿಯೇ ತವ; ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾಗವಶರ ಆಜ್ಞಾನುಜ್ಞಾ ಕೈ ತ ಗಳನ್ನು 

ಸುತ್ತಾ ಚಾತಕ ವಾರತಂತ್ರ ರಾಗಿದ್ದರು 

ಅಂತೆಯೇ, ಆಚಾರ್ಯರು ಲೌಕಿಕವಾದ ಸರ್ವತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿ- 
ಸ್ವಲರ್ಣವಾದ ವಾಂಡಿತ ವನ್ನು ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದು ದರಿಂದ, ಶ್ರೀರೆ೦ಗದಲ್ಲಿ 

ಬಿಜಯಮಾಡಿಸಿರುವ ರಾ ಅಮ್ಮನವರು, ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿ- 

ಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅನೇಕ ನಿದ್ಭನ್ಮ "ಕೆಗಳ 
ಸಮ್ಮುಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅಶರೀರವಾಣಿಯ ಮುಖಂಂತರ 
"ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರ '-ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರರು. ಇವರ ಈ 
ಪಾಂಡಿತ್ಯ ವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಒಂದೊಂದು ತಂತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿಣತರಾಗಿ 

ಸರಜೂ ದೌರ್ಮನಸ್ಯ ರಾಗಿರುವ ಅನೇಕರು "ವರನ್ನು ಅನೇಕರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಓಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ವರಿಗೂ ಆಶ್ಚ ರ್ಯವಾಗುವಂತೆ 

ಸರಿಣತರಾಗಿ, ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ಪತಂತ್ರವೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಅನ್ಸರ್ಧವಾಗಿಸಿದರು 
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ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇಡಿ-ದೃಪ್ತ ಪ್ರನ್ನರಾದ, ಐಹಿಕ 

ಆಮಸ್ಮಿಕ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಐಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ 

ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಶಂಶ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಆಮಸ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪರಮಾತ್ಮ 

ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನ ಮು ಖೋಲ್ಲಾ ಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧನವಾದ 

ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೈಪುಣ್ಯವೂ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಪಾರತಂಶ್ರ್ಯವೂ ಬಹಳೆ 

ಪ್ರಧಾನನಾದುದರಿಂದ, ಆಚಾರ್ಯರ "ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಮತ್ತು 

"ಭಾಗವತಪಾರತಂತ್ರ್ಯ್ಯ?-ಎಂಬ ಎರಡು ಗುಣಗಳ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ನಾವೂ 

ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿ ಗಾದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು, ಅವುಗಳನ್ನು 

ಕೀರ೯ಸಿ, ಅಂತೆಹ ಗುಣವುಳ್ಳ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ 

ಮನಸ್ಸು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಂತಾಗಲೆಂದೂ ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ 

"ಅಲಂಕಾರಪ್ರಿಯೋ ನಿಸ್ಸು.?-ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆಯೇ ನಿಷ್ಕುಭಕ್ತರೂ 

ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎರಡು ತರಹದ ಪ್ರಷ್ಟ 

ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗರ್ಪಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಸಂತುಷ್ಕಗೊಳಿಸಿಬಹುದು ಒಂದು 

ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಮೂದಲೂದ 

ಪುಷ್ಪಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ, ಆದರೆ ಭಕ್ತನ ದೇಹ 

ದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಆಹಿಂಸಾ ಮೊದಲಾದ ಎಂಟು ವಿಧವಾದ ಆಂತರಿಕ ಪುಷ್ಪಗಳು 

ಬಾಹ್ಯಪುಷ್ಪಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಡಿಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸೌರಭನೆನ್ನೂ 

ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಮೊದಲು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ವಾತ್ರಗಳೂಗಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಗೆ 

ದ್ವೇಷಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗಳಾಗಬಹುದು ಆದರೆ, 

“ಆಹಿಂಸಾ ಪ್ರಥಮಂ ಪುಷ್ಪಂ ಪುಷ್ಪಮಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಃ | 

ಸರ್ವಭೂತದಯಾಪುಷ್ಟಂ ಶ್ಚಮಾಪುಷ್ಟಂ ವಿಶೇಷತಃ । 

ಶ್ತಾನಿ8ಪುಷ್ಟಂ ತಪಃಪುಷ್ಟಂ ಧ್ಯಾನಂಪುಷ್ಟಂ ತಥ್ಸೈನಚ | 

ಸತ್ಯಂ ಚಾಷ್ಟನಿಧಂ ಪುಷ್ಪಂ ನಿಷ್ಠೋಃ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಮಹತ |” 

ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂಸೆ 

ಮಾಡದಿರುನಿಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹತೋಟಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸರ್ವ 



20 

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ದಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಿಳೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸರಾಧವೆಸಗಿದವರಲ್ಲಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹನಯಿಂದಿರುವಿಕೆ, 

ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ರನಾಗಿರುವಿಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಧವಾ ಆಚಾರ್ಯೆರನ್ನ್ಕೂ 
ವೂರ್ಣತಯಾ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸುರಿಸುನೆಹೋ ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುವಿಕೆ, 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧವಾ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಿಕೆ 

ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂಸರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡದೆ (ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಮೆ- 

ಪ್ರಿಯಂ) ನಿಜಸ್ಹಿತಿಯನ್ನೇ ಅರುಹುನಿಕೆ.ಎಂಬ ಎಂಟು ನಿಧವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳು 

ಸರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ತದೀಯರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂಶೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುವುದು 

ಈ ಪುಷ್ಪಗಳು ದಿನದಿನವು ಅಧಿಕವಾದ ಸೌರಭವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅದನನ್ನಿ 

ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ತೇಜನ್ಸನ್ನೀಯುತ್ತವೆ. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಂಟು 

ನಿಧವಾದ ಗುಣಗಳಂಬ ವುಷ್ಟಗಳೆ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನಸ್ಸೇ 

ಒಂದು ಪುಸ್ಪಗುಚ್ಛವೆಂದೂ, ಈ ಪುಷ್ಪೆಗುಚ್ಛವು ಆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ 

ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸೇರುವುದರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸದಾ 

ಧ್ಯಾನಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಶ್ರೀನಾದಿಹಂಸಾಂಬುದ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ. 

ಹಾದಾಂಬುಜದ್ವಂದ್ವ ಹೆರಾಗದೈವನರ* | 
ಶ್ರೀ ನೆಂಕಬೇಶಂ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮಂ 
ಜೇತಶ್ಚಿರಂ ಭಾವಯ ಸೌಮ್ಯರೂಪವಂ ॥೨॥ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿಹಂಸಾಬುದದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಾದಾಂಬುಜ ದ್ವಂದ್ವ ಪೆಂಗ 

ದೈನನ್-ಶ್ರೀ ವಾದಿಹಂಸಾಬುದಾಚಾರ್ಯರೆ ಎರದು ತ 
ಹರಾಗ (ವಂದ ಧೂಳಿನಿಂದ) ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ, ಗುರುಸಾರ್ನಭೌಮಂ- 

ಗುರುಗಳೆ ಸರಂಪಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಕ್ರರ್ನ್ಮುಯಂತರುವ, ಶ್ರೀ ನೆಂಕಟೇಶಂ- 

ತ ತ್ ದು ವ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ರೂ ನಂ-ಪ್ರಸನ್ಮ್ನವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಹೇ ! 

ಬ್ ಗ ಬಲ ನುನಿನ್ಸ ', ಚಾ ಚರು [| ಭಾವಯ- ನೀನು ಧಾ ವಿ 

ಸುತ್ತ, ರು, 
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ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಗುರುಗಳು "ವಾದಿಹಂಸಾಂಬುದಾಜಾ 88 
ಅಧವಾ "ಅಪ್ಪೈಇಠ್ಳಾರ”?-ಎಂಬುುವರು ಇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗರುದನ ಅವತಾರ 

ವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ, ಆಚಾರ್ಯರು ಗರುಡ 

ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು, ಅದರ ವುರಶ್ಚರಣೆಯಿಂದ ಗರುಡನನ್ನು 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ, ಅವನಿಂದಲೇ ಹಯಗ್ರೀವ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು 

ಪಡೆದು, ಸರ್ವ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನೂ ಪಡೆದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದರು 

ಈ ರೀತಿ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಕಾರಣರಾದ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ 

"ಆಚಾಂರರ್ಶಾದಿಹದೇವತಾಂ ಸವಂಧಿಕಾಂ ಅನ್ಕಾಂ ನ ಮನ್ಯಾಮಹೇ?... 

ಎಂದು ತಾನೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವುದಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ 

ಸುದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಳಿ, ಪ್ರಂನಿತ್ಯವೂ ಅವರ ಅಡಿದಾವರೆಗಳನ್ನು 

ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ಮು ಶಿರಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ನಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು 

ಈ ರೀತಿ ನಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾದಧೂಳು ಇವರ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಟಕ್ಕೆಳ್ಳು 

ತ್ರಿದ್ದಿತು 

"ಸಮಸ್ತಸಂಪತ್ ಸಮವಾಪ್ತಿಹೇತವಃ ಸಮಂಸ್ಥಿತಾಪತ್ಯುಲ- 

ಧೂನುಕೇತವಃ | 

ಅಪಾರಸಂಸಾರ ಸಮ. ದ್ರಸೇತನಃ ಪುನಂತುಮಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ- 

ಪಾದಪಾಂಸವಃ ॥? 

« ಸರ್ವ ವಿಧವಾದ ಐಹಿಕಾಮುಪ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣ 

ವಾದ, ಭಕ್ಕರ ನಿಸತ್ಲುಗಳ ಪರಂಪರೆಗೆ ಧೂಮಕೇಶುನಿನಂತಿರುವ, ದಡವೇ 

ಕಾಣದಿರುವ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲು ಸೇತುನೆಯಂತಿರುವ, 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾದಧೂಳಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲಿ” - ಎಂದು 

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸ್ಮೃತಿಯ ಶ್ರಾದ್ಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, 

ಶ್ರೀಮುದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಪಾದಧೂಳ೪ಯು ತಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಧರಿಸುಕ್ತಿ ದ್ವಿ ದರಿಂದಲೇ; ಐಹಿ ಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ, ಕೇರ, ಆಚಾರ್ಯಪೀರ್ಕ 

ಅನೇಕ ಬಿರುದಾವಳಿಗಳು, ಆತ್ಮಗುಣಪೂರ್ಣತೆ ಮೊದಲಾದ ಐಹಿಕ 
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ಪ್ರೀಯೊಡನೆ, ಮೋಕ್ಷಸಾಮಾ ್ರಿಜ್ಯವೇ ಕೈವಶವಾಗಿ, ಇವರನ್ನಾಶ್ರ ಯಿ ಸುವವ 
ರೆಲರಿಗೂ ನೋಕ್ತಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನನುಗ್ರ ಜಸುವ ಸ್ಕಿಯುಂಟಾಗಿ ಸರ್ವ 

ನಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ರ ಪ್ರಕಾಃಸುವಂತಾದರು 

ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲರಾಜರನ್ನೂ ಗೆದ್ದು, ಇಡೀದೇಶಕೈ ಚಕ್ರವರ್ತಿ- 
ಯಾಗಿರುನವನನ್ನು "ಚಕ್ರವರ್ತಿ?- ಭಾ ಮು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂಧ 
ಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸು ವನನ್ನು "ಗುರು? ಎನ್ನು ತ್ತಾರೆ 

“ಗುಶಬ್ದಸ್ಸೃಂಧಕಾರಸ್ಸ್ಯಾತ್ ರುಶಬ್ದಸ್ತನ್ನಿರೋಧಕಃ | 
ಅಂದಕಾರೆ ನಿರೋಧಿತ್ಕಾತ್ ಗುರುರಿತ್ಯ: ಭಿಧೀಯತೇ ig 

ಅಂಡಕೆ, ತನ್ಮು ಜು ಸನಜೋಧೆಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯ ರ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಗ್ಗ ತ್ತಲನ್ನು 
ಡನೇ ನನ ಗುರುಗಳು A "ಗುರು? ಪೀರವನ್ನು ಮಾತ್ರ, 
ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಗುರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡು, ನೇದಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ್ಥವನ್ನು 
ಕಲ್ಪಿಸಿ ಇದೀ ಸು ತತ್ವಾರ್ಧವನ್ನರಿಯಹಜೆ ಅಜ್ಞಾನದೆಲ್ಲಿ 
ಮುಳುಗುನಂತಾಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು "ಶತದೊಸಿಣಿ? 
"ಪರಮತಭಂಗ'-ಮೊದಲಾದ ನ ಮುಖಾಂತರ ವೇದನಿರುದ ವಾದ 
ಸರ್ವಮತನನ್ನೂ ಖಂಡಿಸಿ, ಜೇತನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತತ 3 ಬೋಧಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 
ಅಜ್ಜಾ ೨ ನಾಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ವೇದಾ ತನರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 
ರಕ್ತ ಕ್ಷಿಸಿದರು ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇವರು "ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ?ರಾದರು 

“ನಹ್ಮಮ್ಮುಯಾನಿತೀರ್ಧಾನಿ ನದೇವಾಮೃ ಚೈಲಾನುಯಾಃ | 
ತೇ ಪುನಂತ್ಯುರು ಕಾಲೇನ ದರ್ಶನಾದೇವ ಸಾಧವಃ ॥” 

“ಜಲಮಯವಾಗಿರುವ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು (ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡುವವ 
ರನ್ನೂ), ನೃಣ್ಯ ಯ ಮತ್ತು ಶಿಲಾಮಯವನಾಡ ಚರಕ ಮಗಳು 

(ತಮ್ಮನ ಪಿ pH ಮಾದುವ ವರನ್ನೂ) ಬಹಳ ಕಾಲವಾದ ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರ 
ಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸಾದುಗಳ ದರ್ಶನವಾದರೋ, ಕೂಡಲೆ 
ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರ ರನ್ನೂ ಪನಿತ್ರಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತನ' - ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ 
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"ಈ ಆಚುರ್ಯರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಕೂದಲೇ ನಮ್ಮ 
ಪಾಪಗಳು ತೊಲ.ಗತ್ತವೆ' ಎಂಬ ಅರ್ಥನವನ್ನೀಯುವ "ನಂಕಟನಾಧ' 
ವಿಂಬ ಹೆಸರನ್ನನ್ವರ್ಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು (ಹೇಂಷಾಪೆಂ 

ಕಟಿಯಕಿ ನಾಶಯತಿ ಇತಿ ವೇಂಕಟಃ | ವೇಂಕಟಶ್ಚ್ರಾಸೌನಾಥಶ್ಚ- 

ನೇಂಕಟನಾಥಃ |) 

"ರೊಪೆಮೇವಾಸ್ಯೆ , ತನ್ಮಹಿಮಾನಂ ಮ್ಯಾಚಷ್ಟೆಲಿ-ಎಂಒಂತೆ, ಸದಾ 

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಶಾಂಶಮನಸ್ವುರಾಗಿ ಧ್ಯ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿ ರುವುದರಿಂದ ಸೌಮ್ಯ 

ರೂಪದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದುರೇ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಹಿಮಾನ್ಸಿ ತರಾದ 

ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮನಸ್ಸು ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ಚಿಂತಿಸಲಿ ಎಂಸು ಈ ಕ್ಸೋಕದಲ್ಲಯೂ ಪ್ರಾರ್ದಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಯಿಶೇಖರದೇಶಿಕಸ್ಯ ಶ್ರೀನೆಂಕನೇಶಸ್ಯ ವವುರ್ನುನೋಜ್ಞಾಂ | 
ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ವಿಶದಂನುಹಾನ್ಷೆ ನ್ಲೀ(ಅಪಾಡಚೂಡಾಸೆದಮಾವಿರಸ್ತು ॥ 

ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಯೀೀಶೇಖರ ದೇಶಿಕಸ್ಯ-ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯಂದ 

ಶ್ರೀನೇಂಕಟೇಶಸ್ಕ-ಶ್ರೀವೇಂಕಟಿನಾದ್ಯರ, ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ - ಸೂರ್ಯನ 

ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ, ನಿಶಡಂ- ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಮುನೋಚ್ತಂ- 

ರಮಣೀಯವಾದ, ಅಪಾದಚೂಡಾಸದಂ-ಆಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗಿನ, 
ವಪು8- ದಿವ್ಯ ುಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು, ಮಹಾಸ್ರ್ನೊೋಃ-ಮಹಿಮಾನ್ಸಿತ ಇದ 

ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ, ಅವಿರಸು-೩ರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸು ರಲಿ 

ನಮ್ಮ ಆಚ ರ್ಯರು ಸದಾ ಭಗವದ್ಭುಗವತರ ನಿತ್ಯ ಕೈೈಂಕರ್ಯಶ್ರೀ- 

ಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜು ನಸಂಪತ್ಸಮೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಅಮದರಿಂದ 

"ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎಂಬ ಶಬ್ಧವು ಅನರಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿದ್ದಿ ತು 

ವೇದಗಳು ಆದಿಭೆಗ೬ಕ, ಆಧಿದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಗಳೆಂಬ 

ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಮಂತ್ಸೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ 

"ತ್ರ ಯಿಲೆ- ಎಂಬ ಹೆಸರಿಫಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತನೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಸಂಹಿತಾ 
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ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆರಣ್ಯಕ ಮತ್ತು ಉಸನಿಷತ್ಗಳೆಂದು ವಿಭಜಿಸಿದ್ಧಾರೆ ವೇದ 

ಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಕಲನನೇ- ಸಂಹಿತಾ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾನ ಪ್ರಕರಣ 

ಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಭಾಗವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ವಾನಪ್ರಸ್ತರುೂ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಉವಾನನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಭಾಗವೇ 

ಆರಣ್ಯಕ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸ್ವರೂಪ, ಸ್ವಭಾವ, 

ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಕಿ೩ಆಯಗಳೂ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಕಣ್ಣ ಕರ್ತೃವಾದ 
ಪರಮಾತ್ಮನ ವೃ ಭನ-ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಭಾಗವೇ 
ಉಪನಿಷತ್ ಸಂಹಿತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಜ್ಞ್ಯಯಾಗ 

ಗಳೆ ಮ ಖಂತರ ಪೂಜಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿ೪ಸುವುದರಿಂದ "ಕರ್ಮ 

ಕಾಂಡಿ ಅಥವಾ "ಆರಾಧನಾಕಾಂಡ?ವೆಂದೂ, ಆರಣ್ಯಕ ಮತ್ತು ಉಹನಿಷತ್ತು 

ಗಳು ಆರಾಧ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುಣವಿಭವಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ.. "ಜ್ಞನಕಾಂಡ'. ಅಧವಾ "ಆರಾಧ್ಯಕಾಂಡ' ವೆಂದೂ 

ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡವು ಉಸಜೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ 

ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಆರಿಯುನಂತಹುದು  ಜ್ಞಾನಕಾಂಡವು ಅನುಷ್ಠಾನ 
ದೊಡನೆ ಉಪದೇಶ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅರಿಯುವಂತಹುದು ವೇದಗಳ 

ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ವೇದತಿರಸ್, ವದಚೂಡ, 

ವೇದಾಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದ ಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ 

“ಆಚಿನೋತಿ ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಆಚಾರಂ ಸ್ಥಾಸೆಯತ್ಯಸಿ | 
ಸಯ ಮಾಚರತೇ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾದಾಚಾರ್ಯವಾನ್ಸವಮೇತ್ > 

"ಯಾರು ವೇದವಿಹಿತವಾದ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಮಾಕ-ನಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇದೇ 

ರೀತಿ ನಡೆಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಂಧ್ದಗಳೆ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರು 

ತ್ರಾರೆಯೋ, ಉಸದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಕೆಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ತಾನು ಅನುಷ್ಠಾನ 

ಮಾಡಿತೋರಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರೇ "ಆಚಾರ್ಯ? ಎಂಬ ಹದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು” 

ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ 

ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೋಧಿತವಾದ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿ ಕ ಕರ್ತ. 
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ಗಳನ್ನ್ನನುಸ್ಥಿ ಸುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ಉನಥಿಇತ್? ಅಥವಾ "ವೇದಾಂತ? 

ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಾದ್ಯನಿನದ ಭಗವಂಡನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿ, ಸುಕ್ಷಾತ್ವರಿಸಿ, 

ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಧಗಳಿಂದ ಭೋಧನೆಯನ್ನೂ 

ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ "ನೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ?-. "ನೇದಾಂತದೇಶಿಕ.. ಇತ್ಯಾದಿ 

ಅನ್ನರ್ಧವಾದ ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ 

ಹಿಂದಿನ ತ್ಲೋಕದ ನಿವರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ವೇಂಕಟಿನಾಧ 

ಅಧವಾ ವೇಂಕಟೇಶ ಶಬ್ಧ ವಾಚ್ಯರಾದ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು, "ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ 

ತಮಸಃ ಹಪರಸ್ತತ-ಎಂದು ಶ್ರುಅಯು ಉದ್ದೋಸಿಸುವ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣನಾದ 

ನರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೃದಯ ಮಲದಲ್ಲಿ ಊನಾಸನೆ 

ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ವರಮಾತ್ಮನ ಕಾಂತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರ ದಿವ್ಯ 

ದೇಹೆದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾದ ತೇಜಸ್ಸಿಸಿ-ದ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ 

ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇವರ ದೇಹವು ಅಡಿಯಿಂದ ಮುದಿಯವರೆನಿಗೂ ರಮಣೀಯ 

ವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಸ್ವೈಚ್ಛವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಇಂತಹ 
ಮಹಿಮಾನ್ಸಿತರಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ಸಂದರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನೂ 

ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಹತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ 

ನಿರಂತರವಾಗಿ, ವೇದ`ಂತಡೇ.ಕರೆಂಬ ವೆಂಕಟನಾಧರ ನಖಶಿಖಾಂತ 

ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಸ್ಟ ಪ್ಸೈವಾದ ಮತ್ತ ರಮಣೀಯವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ನಿಗ್ರಹವು 

ಸಾಕ್ಲಾತ್ಸರಿಸುವಂತಾಗಲಿ- ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ನಿರ್ನಿಪ್ರನೆಂಕೇರು ಹಯುಗ್ಮ ಶೋಭಾನಿರಾಕೃತಿ ಪ್ರೌಧಪೆದ ಬ್ಹಂಯುಂಗ್ಮಂ। 

ನೀರಂದ್ರನಿರ್ಯನ್ನ ಖಚಂದ್ರಬೆಂದ್ರಾತನೆಸ್ಸುಬಿದ್ಚ್ಯಾರೃ ಕ್ಸ್ಪಂದಕಾರಂ | 

ದ್ವ್ಯಾತೃಹೃದಂಧಕಾರಂ ಎ (ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು) ಧ್ಯಾನ 

ಮಾಡುವವರ ಹೃದಯಾಂಧಕಾರಕ್ಕೆ, ನೀರಂದ್ರನಿರ್ಯನ್ನ ಖಚಂದ್ರಬಂದ್ರಾ 

ತಸೆಸ್ಪುಟಿತ್ = (ಚಂದ್ರನೋವಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳ ಉಗುರುಗ- 

ಳಿಂದ) ಥಿರಂಶರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಕಾಂತಿಯಿಂದೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ 
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ಬೆಳದಿಂಗಳಿನೋಪಾಡೆಯಲ್ಲಿರುವ, ನಿರ್ನಿದ್ರಪೆಂಕೇರುಹಯುಗ್ಮ ಶೋಭಾ 
ಅರಳಿರುವ ಕಮಲದ ಜೋಡಿಗಳ ಕಾಂತಿಯನ್ನೂ ನಿರಾಕ್ಟ ತಿ = ಕಿರಸ್ಕರಿಸುವೆ, 
ಪ್ರೌಢಸೆದಾಬ್ದಯುಗ್ಮೆಂ--ಎಪ್ರೌಢಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ (ಆಚಾರ್ಯರ) 
ಆಪ (ಸಡಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತೃರಿಸುವಂತಾಗಲಿ ) 

ಪ್ರತಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿಯೂ, ಯುಗಾದಿಯ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ದ್ವಿತೀಯಾ 
ಚಂದ್ರೆ ಗಾ. ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನಿದೆ. ಇದರೆ ರಹಸ್ಯ 

ನಿಂತಿನೆ (ಭಾಗವಶಹನ್ನೊ ಂದನೆಯ ಸ್ಫಂದದಲ್ಲಿ) ಒಮ್ಮೆ ಶುಕ ಸ್ರ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಹ 
ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಹಿಗಳೂ ನದಿಯದದೆದಲ್ಲಿ RN ರುತ್ತಾರೆ ಅಂದು 
ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೂರ್ಯಸ್ತಮಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು 
ಕಡೆ ಚಂದ್ರೋದಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರ ಎರಡೇ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರು- 
ತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಸಮಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ ದ್ವಿತೀಯಾ ದಿನ 
ದೆಂದು ಚಂದ್ರೊದಯವಾದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲಮೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾ ಸ್ತ-- 
ಮಯವಾಗಿ ಬಿಸಲಿನ ಬೇಗೆಯು ನೀಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಅಂಥಕ:ರವೂ 
ಚಂದ್ರನ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಂದೆ ದೂರವಾಗುತ್ತ ಜೈ ಈ ರೀತಿಯ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಂಡು 
ಶುಕಬ್ರ ಹ್ಮರು ನನಿಸಿದರು ವ್ಯಾಸಮಹರ್ನಿಗಳು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಲು, 
ಶುಕಬ್ರ ಹ್ಮರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

“ಭ್ರಗವತಉರು ನಿಕ್ರಮಾಂಖ್ರಿ ಶಾಖಾನನುಣಿಚಂದ್ರಿ ಕಯಾನಿರಸ್ತ ತಾಹೇ॥ 
ಹೃದಿಕಥನುಪಸೀದತಾಂ ಪುನಸ್ಸಃ ಪ್ರಭವತಿ ಚಂದ್ರ ಇನೋದಿತೇತ- 

ರ್ಭತಾಖೆಃ 11” 

ಪರಮಾತ್ಮನು ತ್ರಿನಿಕ್ಟನಕಾವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು 
ಮೇಲಿವ ಲೋಕಗಳ್ಳೊವನ್ನೂ ಆಳೆಯಲೆಂದು ಚಾಚಿದಾಗ, ಅನನ ವಾದದಲ್ಲಿದ್ದ 
ಉಗುರು ದ್ವಿತೀಯಾ ಚಂದ್ರನಂತೆಯೇ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿ ದ್ವಿತು ಆದುದರಿಂದ 

ಯಾಕೇ ಆಗಲಿ, ಈ ದ್ವಿ ತಿಯಾ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುನಲ್ಲಿ, ಆತ್ರಿನಿಕ್ರ ಮನ 

ಪಾದೆಡೆ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ 
ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆ, "ಶಿವರ ಸಂಸಾರದ ತಾಪಗಳು ನೀಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 
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ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರವೂ ತೊಲಗುತ್ಮಡೆ ಆದುದ 

ರಿಂದಲೇ, ಪ್ರತಿಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರ ಪ್ರಧಮವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ದ್ವಿತೀಯಾ 

ಚಂದ್ರದರ್ಶನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆಯೇ 

ಭಗನಂತನಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಮಹಿಮಾನವ್ವಿತರಾದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಪಾದಗಳಲ್ಲಿನ ನಖಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ಅಜ್ಞಾನ 

ವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ಆ ನಖಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ 

ಕಾಂತಿಯು ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಂತಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ 

ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಂಸಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ (ಪಂಕೆರುಹ) *ೆಸರಿ 

ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಕಮಲವು ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗು 

ವಾಗ ಅರಳಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಸ್ತಮಯವಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೊಗ್ಗಾಗಿ 

ಕಾಂತಿಹೀನವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಗ್ರಂಧದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರು 

ವಂತೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕಮಲವು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ 

ಕಿತ್ಕೊಗೆದಾಗ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದರೂ ಬಾಡಿಹೋಗಿ ಕಾಂತಿಹೀನವಾಗಿ 

ಸೌರಭಹೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಸತ್ಕರಜಸ್ತಮಗಳೆಂಬ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ 

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಾಗಿದ್ದ ರೂ,ಕೆಸರಿನಂತಿರುವ ರಜಸ್ಮಮೋಗು ಣಗಳನ್ನು 

ದೂರಮಾಡಿ ತಿಳಿಯಾದ ನೀರಿನಂತಿರುವ ಸತ್ವಗು ಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಭಗವಂತನ ಕರುಣಾಸ್ರ್ರೋತಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ 

ವಾಗಿ, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಸೂರ್ಯದಿಂದ ಅರಳಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ 

ಆಚಾರ್ಯರ ಅಡಿದಾವರೆಗಳೆರಡೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಕಮಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ 

ವಾದ ಮಹತ್ವ ಉಳ್ಳದುದಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಬಾಹ್ಯದ ಕಮಲವನ್ನರಳಿ 

ಸುವ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸುವಂತೆಯೇ ಅಸ್ತನೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ 

ಆಚಾರ್ಯಪಾದಗಳೆಂಬ ಕಮಲವನ್ನರಳಿಸುವ, ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾದ ಭಗ 

ನಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಸೂರ್ಯವಾದರೋ ಒಮ್ಮೆ ಉದಯಸಿದರ್ಕೆ ಅಸ್ತವೇ ಆಗುವು 

ದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕಮಲವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಕಿತೊ,ಗೆಯಬಹ.ದು, ಆಥವಾ 

ನೀರೇ ಬತ್ತಿಹೋಗಬಹುಡು ಅದರಿಂದಲೇ ಹೂವು ಬಾಡಿಹೋಗುತ್ತದೆ 

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯಪಾದಾಂಬುಜಗಳ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಂದೆಂದೂ 
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ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹರಮಾತ್ಮನ ಕಗುಣಾಸ್ರೋತಸ್ಸಿನ 
ಉದಯಿಸಿರುವುದರಿಂದೆ, ತೀರ್ಥದಿಂದ ದೂರವೂ ದಲು ಸಾ ನ್ಯೈವೇ ಜೀ 

ಆದುದರಿಂಗ ಬಾಡಿಹೋಗುವ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗ ೦ 

ಪಾ, ಸ್ಟ್ pa ಕಾಂಂಯನ್ನೂ ತಿರಸ್ಜರಿಸುವ ಕಾಂತಿಯ ಕ್ರವಾಡ 

ಆಚಾಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಗಳರದೂ ಎತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಟುರಿಸುವಂತಾಗಲಿ-ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಧಿಸಿರುತ್ತಾರ 

ಅನಂಗನಾವರ್ಣ ನಿಷಂಗಳಾಂತಿ ಹೆ ಸ್ರ ಸಂಗಭಂಗಾವ ಹಚಾರುಜಂಘಂ | 

ಲಸಪ್ಛಳುದ್ಮತ್ನ ತೃಕುಕುದಾಭಿರೂನ್ನ. ನಿತಾಂತನಿರ್ಭಾಸಿತ ಜಾನುಂಯುಗ್ಮ೦ | 

ಅಸಂಗ-ಮನ್ಮದಧನ, ನಿಷಂಗ- ಬತ್ತ *ಕೆಯಂತೆ, ಸೌವರ್ಣಕಂಕಿ ಚಿನ್ನದ 

ಹೊ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸಂಗ-ಸುತ್ತಲೂ ವಾ ಪಿಸಿ, ಭಂಗ ಬಗ್ಗಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 

ಹೆಸಸಕೊ4ಡಸಿದ್ದ ರರೂ ಸಳ॥, ಆನ ಹೆಟಾರು ಜಂಘಂ-ಸಾಂದರ್ಯನನ್ನು 

ಹೊಂದಿಸುವ ವಮೂನಖಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಲಸತ್ಕಕುದ್ಮಡ್. 

ಗೂಳಿಯ ಬಿನ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ, ಕಕುತ್ (ಇವ)-ಹಿಣಲನಂತೆ 

ಆಭಿರೂಸೈಂ-ಆಕರ್ಷ ಕವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ, ಥಿಶಾಂತನಿರ್ಭಾಸಿರ-ಪರಿ 

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ, ಜಾನುಯೆಂಗಂ- (ಆಚಾರ್ಯರ) ಮ್ಮ ಣಕಾಆ 

ಗರರಡೂ (ನನ್ನ ಕಯ್ಮುಗಳಿಂದ ಸಾಕ್ಲಾತ್ಸರಿಸುವಂತಾಗಲ ) 

ಪರಮಾತ ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಧ್ಯಾನ 

ಮಾಡುವಾಗಲೂ ವಾದದಿಂದ ಕೇಶಾಂತ ದ್ಯಾನಮಾದಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ರ ಸ 

ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುಪ್ಪಾ ಣಾಇತ್ವಾ ರರು ಲ 

ನಾಡಿಸಿರಾ ೯೫ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಶ್ರ ಮದ್ವೇಡಾಂತೆಡೇತಿಕರ 
"ಭಗವದ್ಭ್ಯಾನನೋಪಾನದಲ್ಲಿ'ಯೂ ಕಾಣಬಹುದು ಆಡುದರಿಂದಲೇ ಕುಮಾರ 

ನೆಯನಾ ತಾರ್ಯೆರೊ ಹಿಂದಿನ ಶೆನ್ಗೀಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾದಗಳ ವರ್ಣಜೆ 
ಯನು ವರಾಡಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾದದಿಂದ ಮಂಡಿಯವರೆನಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ 
ರುವ ಮೊಣಕಾಲಿನ ವರ್ಣನಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 
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ಮನ್ಮಥನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯು ಸೌರ್ಣಕಾಂಆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ 

ವಿಧವಾದ ಸಂಮ್ಮೊಹನವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ, ನಾನಾ ತರಹದ 

ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇವನ ಬಾಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾ 

ದುದು--ಎಂದರೆ, ಅಸ್ಪೃಪ್ರರ್ಯೋೇಗ ಮಾಡದಿದ್ದ ರೂ, ಕೇವಲ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನು 

ನೋಡುವುದರಿಂದಲೇ ನೋದುವವನ ಮನರ್ಸ್ಗ್ಣಿ ಸೆಳೆದು ನೋಹಕ್ಕೆ 

ಒಳಗುಮಾಡುತ್ತ ದೆ ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದದಿಂದ ಮಂಡಿಯ 

ವರೆನಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ ಸೌಂದರ್ಯನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವರ್ಣ 
ಕಾಂಂಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ವೂನಖಂಡದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಮೊಳಕಾಲು 

ಗಳೆರಡೂ ದ್ಯಾನಮಾತ್ರದಿಂದ ಧ್ಯಾನಮಾಡುವನನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆದು 

ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಈರೀತಿ ಮನಮೋಹಕವಾದ 

ಆಚಾರ್ಯರ ಜಂಘಾ ಪ್ರದೇಶವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಾಕ್ಸಾತ್ಸರಿಸು 

ವಂತಾಗಲಿ--ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಮತ್ತೆ ಹೋರಿ ಅಧವಾ ಗೂಳಿ ಗೆ ಆದರ ಬಲನೆಲ್ಲವೂ ಅಡಕವಾಗಿಯೂ, 

ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಭಾಗ-ಅದರ ಬೆನ್ಟಿನ 

ಮೇಲರುನ "ಹಿಣಿಲು? ಅಂತೆಯೇ ಆರೋಗವೃಢಗಾತ್ರರಾದವರಿಗೆ ಜಂಘಾ 

ಬಲವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ದೃಢ ಗಾ ತ್ರರಾಗಿದ್ದುದ 

ರಿಂದ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಯುತವಾದ, ಹೋರಿಯಬೆನ್ಸಿನಮೇಲನ ಹಿಣಿಲನ್ನು ಹೋಲಿ 

ವಂತಿರುವ ಮಂದಿಯ ಭಾಗದಿಂದ ಸುಶೋಭಿತನಾದ ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ 

ಶೋವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರು-ಈರೀತಿ ಸುಶೋಭಿತವಾದ ಪಾದದಿಂದ ಮಂಡಿಯವರೆ 

ವಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸಂಕ್ಷಾ ತ್ಮತವಾಗಲಿ-ಎಂದೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರ 

ರಂಭಾವರಸ್ತಂಭವಿಜೃಂಭಮಾಣದುರ್ಗರ್ವಸರ್ವಂಕಷಸಕ್ಕಿ ದೃಶ್ಯಂ 

ಕಟೀತಟಿಶ್ಲಿಷ್ಟ ಹೆವಿಶ್ರಶುಭ್ರಾಂತರೀಯನಿರ್ಭಾಸಿನಿತಂಒಬಿಂಬವಂ್ ೬ 

ರಂಭಾನರಸ್ತ್ವಂಭ-ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾದ ಬಾಳೆಯ ಕಂಬದಂತೆ, ವಿಜೃಂಭ 

ಮಾಣ-ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಹುರ್ಗರ್ವ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಗರ್ವಕ್ಕೆ 
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ಒಳಗಾದೆ, ಸರ್ನಂಕಷ-ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಡಗಿಹೋಗುವಂತೆ ಅಧವಾ ಲೀನವಾಗು 

ವಂತೆ ಮಾಡುವ, ಸಕ್ಕಿದೃಶ್ಯಂ-ತೊಡೆಯ ಭಾಗವೂ, ಕಟೀತಟಿ-ಸೊಂಟಡ 

ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶ್ಲಿಷ್ಟ-ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ, ಪೆನಿತ್ರ-ಪವಿತ್ರ ವಾದ, ಶುಭ್ರ- 

ಬಿಳುಪಾದ, ಅಂತರೀಂತು-ಪಂಜೆಯಿಂದೆ, ನಿರ್ಭಾಸಿ-ಪ್ರಕಾಲಸುತ್ತಿರುವ,್ಯ 

ನಿತಂಬಬಿಂಬವರ್-ನಿತಂಬಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳೆ ವಿಗ್ರಹವು (ನನ್ನ 

ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಾಕ್ಷ ತ್ವರಿಸುವಂತಾಗಲಿ) 

ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಂಡಿಗಳಿಂದ ಮೇಲಿರುವ ತೊಡೆ, ಶುಭ್ರವಾದ 

ಉಟ್ಟರುವ ವಸ್ತ್ರ, ಅದರಿಂಸಲಂ ಕೃತವಾದ ಸೂಂಟಿ ಮತ್ತು (ಹಿರ್ರೆಯ) 

ನಿತಂಬದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ನರ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ತೊಡೆಗಳು ನೀಳವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ 
ನಾಗಿಯೂ ಬಾಳೆಯ ಕಂಬದಂತೆ ಶೋಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾದ ಜಟ್ಟಿ- 

ಗಳಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಕುಸ್ತಿ ವಾಡಬೇಕಾದರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತೊಡೆ 

ಯನ್ನು ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ ಅವೆರಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲನಾದವನು 

ಪ್ರ ಬಲನಾದನನ ಶಕ್ತಿಗಂಜಿ ತಾನೇ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರದೆ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾನೆ 
ಕೆಲವರು ದುರ್ಬಲರಾದರೂ ಕೆಟ್ಟಿಗರ್ನ್ವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿದವರು, ರಂಗಕ್ಕೆ 

ಬಂದು ಎದುರಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ, ಎಡುರಾಳಿಯಿಂದ ನೆಲದ 

ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅವರ ಬಲವೇ ಉಡುಗಿಹೋಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಾರ 

ದಂತಾಗುತ್ಕಾಕೆ ಅಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಸರ್ವವಾದಿ ವಿಜಯಿ 

ಗಳು ಇವರೊಡನೆ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ 

ಒಂದು ವೇಳೆ ಗರ್ವದಿಂದ ಇವರೊಡನೆ ವಾಗ್ಧ್ಯಾದ ಮಾಡಿಯೇ ತಿರುತ್ತೇನೆಂದು 

ಯಾವನಾದರೂ ಇವರ ಮುಂಡೆ ಬಂದು ನಿಂತು, ಇವರ ಪಾದಾದಿಯಾಗಿ ತೊಡೆ 

ಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೊಡನೆ, ಅವರ ಅಪ್ರತಿಹತವಾದ ಶೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ, 

ಮುಂದೆ ವಾದಮಾಡಲಾಗದೆ ಹಿಂಜರಿದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿ ಆವರ 

ಮತದಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನವಾಗುತ್ತಿದ್ದನು 
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ವೆಸ್ಟ )ಣ ವಪುಷಾ ವಾಚಾ ವಿದ್ಯಯಾ ನಿನಯೇನ ಚ | 
ವಕಾರಸೆಂಚಮೈಯರ್ಯರ್ಯಕ್ತ8 ನರಃ ಸೋ ಯಾತಿ ಗೌರವಮೆ್ 1” 

“ಒಳ್ಳಯ ವಸ್ತ್ರ, ಮೈಕಟ್ಟು, ವಾಗ್ಮಿತಾ, ವಿಷ್ಯ ನತ್ತು ವಿನಯ 

ಎಂಬ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ) ವಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಐದು 

ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದು 

ತಾನ ”- ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆಯೇ, ಮೇಲಿನ ಐದುಗುಣಗಳನ್ನೂಆಚಾರ್ಯರು 

ಹೊಂದಿದ್ದರು ಆವರ ದೇಹಸೌಷ್ಯವಕ್ಕೂ, ವಾಗ್ಮಿತೆಗೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಪನಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಶುಬ್ರೆನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಪಂಚೆಯನ್ನು ನೊಂಟಿ 

ದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಇದು ಇವರ ನಿತಂಒಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿ 

ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು ಈ ರೀಂಯಿದ್ದ ಇವರ ವಸ್ತ ದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ 
ತೊಡೆ, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ನಿತಂಬಭಾಗವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಾಕ್ಸಾತ್ಸುರಿಸು 

ವಂಶಾಗಲಿ-ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಆನರ್ತಗರ್ತ್ಕೊೋಜ್ವಲನಾಸಬಿಚಕ್ರಂ- 

ಅಶ್ಯಾಯಶೋರಸ್ಸ್ಸ ಲ ದೀಪೈಮಾನಂ | 

ಆಜಾನುಲಂಬ್ಯಾಯತವೃತ್ತ ಬಾಹುಂ- 

ಅತ್ಯುನ್ನತಾಂಸಂ ಶ್ರಿತಗೂಢಜತ್ರುಂ ೭ 

ಆವರ್ತಗರ್ತ - ಸುಳಿಯಂತೆ ಆಳವಾದ, ಉಜ್ಜಲ--ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿ 

ರುವ, ನಾಭಿಚೆಕ್ರೆಂ - ಹೊಕ್ಳಳುಳ್ಳೆ, ಆತ್ಯಾಯತ- ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ, 
ಉರಸ್ಸ್ಮೃಲ-- ಎದೆಯಭಾಗದಿಂದ, ದೀಪ್ಯಮಾನಂ — ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ, 

ಆಜಾನುಲಂಬೀ--ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸವ (ಇಳಿಬಿಟ್ಟಿರುವ), 

ಆಯತ - ನೀಳವಾದ, ವೃತ್ತ- ದುಂದಗಿರವ, ಬಾಹಂ- ತೋಳಿನಿಂದ 

ಕೂಡಿದ, ಶ್ರಿತಗೂಢಜತ್ರುಂ-- ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಸಿದವರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ 

ರಕ್ಷಿಸುವ (ಗುಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ) ಅತ್ಯುನ್ನತಾಂಸಂ--ಬಹಳೆ ಎತ್ತರ 
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ವಾದ ತೋನ ಮೇಲ್ರಾಗದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ (ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರೆ ದಿವ್ಯ 

ಮೆಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಾಕ್ಲಾತ್ಕರಿಸುವಂತಾಗಲ) 

ಪ್ರ ಪದ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ನಾಭಿ 

ಬದ ಕೊಳನ ಸರ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಸೌಷ್ಟವವು ವರ್ಣಿ- 

ಲ್ಪಟ್ಟಿಜಿ ಸುಲಕ್ಷಣನಾದ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ "ಆಚಾರ್ಯರ 

A ಹೊಕ್ಕಳು ರ ಅಳವಾದ ಸುಳಿಯ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ 

ಎದೆಯು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕ್ಕೀರ೯ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ 

ಬಾಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ತೋಳುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಥಿಂತಾಗ ಮಂಡಿ 

ಯವರೆನಿಗ೧ ನ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತವೆ ಅಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲ ರೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೀರ್ತಿ 

ವಂತರಾಡ ನಮ್ಮು ಆಚಾರ್ಯರ ತೋಳುಗಳೂ ಯೂ! ಡುಂಡಾ 

ಗಿಯಣ ಇದ್ದು ವೆಇಣಕಾಲಿನವರೆನಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ಧುವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆ 
ಗಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಹೊಕ್ಕು ೩1 

ಇತ ವ ದುಃಖದಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ತೋಳ್ಸೆ ಲದಿಂದ 

ಕೂಡಿದ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಮಹಾರಾಜನ ತೋಳಿನ ಮೇಲ್ಭಾ ಸಜೆ 

ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತಜಿ ಅಂತೆಯೇ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು pr ರಕ್ಷಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳಲನಮರ್ಥರಾಗಿ, ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನ ಮುಸ್ಕಿಸಲೂ ಅಶಕ್ತರಾಗಿ, ಕರ್ಮ 
RE ಜನ್ಮ ಮರಣ ಚಕ. ಕ್ರಕ್ಸೈ ಅಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಶರಣಾ 

ಗತಿ ಮಾಡುವ ಜೀತಕಶೆಲ್ಲರನ್ನೂ , ಅವರ ಕರ್ಮಬಂದದಿಂದುಂಟಾಗುವ 

ದುಖದಿಂದ.. ಪಾರುಮಾಡಿ. ಶರಣಾಗತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವ 

ಸಾಮರ್ದ್ಯವುಳ್ಳಿ, ಛೆ ಜೇತನೋಣ್ಥಾ ರ ಕಾರ್ಯೆದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ 'ಅಪಿರ್ಯರು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ es ವಿರ ಇಜಿಸುತ್ತಿ, ರುವ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ 'ಅಂಸ 

ಅಥನಾ ಶೋಳನ ಮೇಲಾ ಗವೂ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು ಈ ರೀತಿ 

ಇರ`ವ ನಮ್ಮ ಸ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ನನ್ನಿ ೦ಡ ಸಾಕ್ಷಾತ ರಿ 

ಸುವಂತಾ ಗಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ ರ್ದಿಸಿದ್ದಾ ರೆ 
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ಶಂಖಸ್ರೆಶಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸುಜಾಶಕಂರ ಶಾಂಶೋಸೆಮಾನಾಯೆಶಕರ್ಣ ಪಾಶೆಂ | 

ಸುಸ್ಲಿಗ್ಗಬದ್ಧಸ್ಮಿರ ಚೂತಪೋತೆ ನವ್ಯಪ್ರನಾಳೋಪನಿತಾಧರೋಷ್ಮಂ | 

ಶಂಖಸ್ರೆತಿಸ್ಪರ್ದಿಸುಚ-ತಕಂರಂ ಶಂಹದನಾದ ರೊರನೆ ಎದುರಾಗಿ 

ಸ್ಪರ್ಧಿಸಪಂದೇ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಕಂಠದಿಂದ ಕಣಡಿದ್ಯ ಶಾಂಕೋಸಿಮಾನಾ ಯತ 

ಳರ್ಣಪಾಶಂ-ಶಾಂತ ಗುಣದಂತೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಿವಿಯ ಆಲೆಗಳುಳ್ಳ, ಸುಸ್ಮಿಗ್ಧ 

ಬದ್ಧಸ್ಮಿತ- ನಿಶೇಪವಾದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ, ಚೂತ- 

ಹೋತ-ಮಾನಿನಗಿದದ, ಸವ್ಯಪ್ರೆವ-ಳ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಿಗುರುವ ಚಿಗುರನ್ನು 

ಉವಮಿತ ಹೋಲುವ, ಅಧರೋಪಷೃಂ-ಕೆಳತುಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ (ದಿವ್ಯ 

ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗ-ಂದ ಸಾಕ್ಟಾತೃರಿಸುವಂತಾಗಲಿ) 

ಒಳ್ಳೆಯ ಬಲಮುರಿ ಶಂಖದ ನಾದವು ಗಂಭಿರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು 

ಕಿನಿಗಿಂಪಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಂಖದ ನಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣನನಾದವೂ ಕೇಳಿ 

ಬರುತ್ತದೆ ಕಿನಿಗಿಂಮಾದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೆಂರವು ಶಂಖನಾದಕ್ಕಿಂತಲೂ 

ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಗಂಭಿರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಿತು ಆಚಾರ್ಯರು ಪರ 

ಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಉದ್ಗೀಭೋವಾಸನೆಯಿಂದ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದರಿಂದ, ಅವರ 

ಶಂರಧ್ವನಿಯೂ ಪ್ರಣರ್ವೇಚ್ಛಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಥಿರಶವಾಗಿದ್ದಿತು 

ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಂರವು, ಶಂಖಜೊಡನೆ ಪ್ರತಿ 

ಯಾಗಿ ಸ್ಫ್ಪರ್ಧಿಸಲೆಂದೇ ಹುಟ್ಟಿ ದೆಯೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಪರಾಕ್ರಮನೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಂತೆ, ಶಾಂಶಗುಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಂಟುಮಾಡಥಿ 

ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಯುತನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯರ ದೇಹ ಪ್ರಮಾ 

ಣವೂ,"ಆಕಾರೋ ಹ್ರ್ಸ್ಟಃ?- ಎಂದು ಹೇಳು-ಂತೈೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಿತು 
ಆದರೆ, "ಆಕಾರ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ದು?-- ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ 

ಅವರ ವಿದ್ಯೆ, ವಿನಯ, ನಡತೆ, ಶಾಂತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಿಗೂಂದ ಬಹಳ 
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ಪ್ರಭಾವಯುತರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಡದೇಹಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಅವರ ಕಿನಿಯ ಆಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಿ ತು 

ಮಾವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಚಿಗುರುವ ಚೆಗುರುಗಳ, ಕೆಂಪು 

ಬಣ್ಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಳಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಅಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ 

ಆಚಾರ್ಯರೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಚಿತ್ರರಾಗಿದ್ದು ದರಿಂದ ಹಸನ್ಮು ಖರಾಗಿ 

ಮುಗುಳ್ಗ ಗೆಯಿಂದ ಸೂಡಿದವರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರ ಕೆಂವೇರಿರುವ ತುಟಿಗಳು 

ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದುದಾಗಿ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿ- 

ದ್ವಿತು ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಅವರ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ನನ್ನ 
ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಾಕ್ಸ್ಯಾತ್ಸುರಿಸುವಂತಾಗಲಿ-ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ದಿಸಿ* 

ದ್ದಾರೆ 

ಸುನಿರ್ಮಲೋದಂಚಿತ ಮೌಕ್ರಿ ಕಾಳೀಜಳೀಕೃ ತಿಸೌಢಿಮುದಂತಪೆಂಕ್ತ್ಯಂ | 

ವಿಕಾಸಿನಾಸಾಪುಟಿಕಾ ಾ೦ತಿಶಾಂತಪ್ರೆಫುಲ್ಲತಿಲ್ಯಪ್ರೆ ಸನಾನಲೇಖೆಂ |೬| 

ಸುನಿರ್ಮಲ- ಸುಂದರವಾಗಿ ಯಾವ ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಉದಂಚಿತ 

-ಸ್ರಕಾಶಿಸುನ್ನ, ಮಾಕ್ತಿಕಾಳೀ ಮುತ್ತಿನ ಸಾಲಿನಂತೆ, ಜಡೀಕೃತಿ-ಕೂಡಿ 

ಕೊಂಡಿರುವ, ಸಾ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತ ವಾದ, ದಂತಸೆಂಕ್ರಿಂ-ಹಲ್ಲಿನ ಸಾಲಿ- 

ನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ, ಪ್ರಫುಲ-ಅರ:ರುವ, ತಿಲ್ಕಪ್ರೆಸವ--ಎನ್ಸಿನಹೊವನ್ನೂ 
ಅವೆಲೇಪೆಂ-ತಿರಸ ರಿಸುವ, ವಿಕಾಸಿ-ಆರಳಿರುವ, ನಾಸಾಪುಟಿ-ಮೂಗಿನ 

ಹೊಳ್ಳೆಗಳ್ಳಕಾಂತಿಶಾತಂ ಪ್ರ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಕೂಡಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ(ಆಚಾರ್ಯೆರ 

ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಕ್ಸಾತ್ಸರಿಸುನಂತಾಗಲಿ) 

ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಗುಳ್ನ ಗೆಯನ್ತು ವರ್ಣಿಸಿ, 
ಆ ನಗೆಯ ಸನ್ನಿ ವೇಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವು ಟ್ಟ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಾ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾತಿ ಸುವ 

ದೆಂತಸೆಂಕಿೀಿಯನೂ ಮತ್ತು ವಗಗಗಿ ky ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ "ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 
ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 
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ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಹಲ್ಲುಗಳಾದರೋ, 

ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮುತ್ತಿನಸಾಲನಂತಿದ್ದು ಅತಿಯಾದ ಕಾಂಆಯಿಂದ ಶೋಭಿ 

ಸುತ್ತಿದ್ದಿತು ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳಗಳು ಅವರ ಮುಖದ ಪ್ರಮಾಣ 

ಕೃನುಗುಣವಾಗಿ ಅಗಲವಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾ ಗಿದ್ದು ದರಿಂದ, ದೋಕದಲ್ಲ 

ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುವ, ಅಧೋಮುಖವಾಗಿ ಅರಳರ ರ್ನ. ಕಾಂಂಯುತವಾದ 

ಎಳಿ ನ ಹೂವನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿ ದ್ವಿತು ಆ ರೀತಿ 

ಇ ಬಜ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ನನ್ನ "ಕಣ್ಣು ಗಳಿಂದ 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಯರಿಸುವಂತಾಗಲಿ.. ಎಂದೆ ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ನಾಸಾಲಸತ್ಯಲ್ಪಲತಾಪ್ರೆಸೂನಂಯುುಗಾಯಿತಾಂಭೋರು ಹಚಾರುನೇಶತ್ರಂ। 
ತತ್ಪಾರಭಾಘ್ರಾಣನಿನಿಶ್ವ ಲಾಳಿದ್ದಯೋಪಮುಭ್ರೂಯಂಗಳಾಭಿರಾಮಂ | 

ನಾಸಾಲಸತ್-ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಮೂಗೆಂಬ, ಕೆಲ್ಪಲತಾಸ್ರಸೂನಂಯುಗಾ 

ಯಿತಾ-ಕಲ್ಪಲತೆಯ  ಹೂಜೋಡಿಯಂತೆ, Mo 3 ತಕ 

ಉದಯಿಸಿರುವ ಕಮಲದಂತೆ ಇರುವ, ಚಾರುನೇತ್ರಂ-ಸುಂದರನಾದ ಕಣ್ಣು 

ಗಳುಳ್ಳ, ತತ್ಸ್ ರಭ-ಆ ಕಣ್ಣುಗಳೆಂಬ ಪುಷ್ಪದ ನರಿನಳವೆನು ) ಆಘ್ರಾಣ- 

ERE ನಿನಿಶ ಶೃ ಲ.-ಚಾಂಚಲ್ಯನಿಲ್ಲಜೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ, ಆಳಿದ್ವಂಯಂ 

-ಡುಂಬಿಗಳರಡನ್ನೂ, ಖಃ ಹೋಲುವ, ಭ್ರೂಯಖಂಗಳ- ಹುಬ್ಬುಗಳೆರಡ 

ರಿಂದ, ಅಭಿರಾಮಂ - ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ 

ವಿಗ್ರಹವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಾಕ್ಲಾತ್ಸರಿಸುವಂತಾಗಲ 

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬುಗಳ 

ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರ 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಲ್ಬವೃಕ್ಷವು ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಹಣವುಗಳ 

ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರ ಮನಸೆಳದು, ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡು, ಅನರ ಇಷ್ಟಾ ಸರ್ಧಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕರುಣಿ ತ ಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ 
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ದಿವ್ಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿರುವ ಮೂಗಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು 
ಕಲ್ಪಲತೆಯ ಹೂಜೋಡಿಗಳಂತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದೆ ಕಣ್ಣುಗಳೆರದೂ, ತನ್ನ 

ಕೃಪಾಸೂರಿತವಾಡೆ ದೃಥ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನಗಳನ್ನೂ ನಳದು ತಮ್ಮನ್ನು 

ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತೆ ಮುದುತ್ತವ ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಸಿದವರಿಗೆ 
ಐಹಿಕ ಆಮೊಸ್ಮಿಕೆವಾಗಿ ಯಾನ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ 
ಗಳೂ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಆದುಟಿರಿಂದಲೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು 

ಕಲ್ಬಲತೆಯ ಹೂಣಟೋಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ಉದಯಿಸಿದ ಸೂರ್ಯನ 

ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಅರಳಿರುವ ಕಮಲವಾದರೋ, ತೈತ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯಾ ಪರಿಮೆಚೆ, 

ಮಾಧುರ್ಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ, ಮಧುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನ- 

ಗಳನ್ನೂ ತಣಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಅಸರಿಮಿತವಾದ ಅಳವಾದ 

ಕರುಣಾಸ್ರೋತಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೂರಿನಿಂತು, ಭಗವಂತನ ಜೇತರ್ನೋದ್ಧಾರ 

ಮಾದಬಜೇಕೆಂಬ, ಸಂಶಲ್ಪಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ವಿಕಸಿತವಾಗಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗ-ರಡೊೂ, ಕೃಪಾವುರಿತವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೈತ್ಯ ೦2) 

ಗುಣದಿಂದಲೂ, ಬ್ರಹ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೂ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನ- 

ಗಳನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಷೆ ಮಾಧುರ್ಯ ಗುಣಗಳಂದಲೂ, 

ಅವುಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾದು, ರುವವರಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧತಾಪಗಳನ್ನೂ ಹೋಗಲಾ 

ಡಿಸಿ ಸಂತೋಷವನ್ನ್ಮುಂಟುಮೂದುವ ಗುಣದಿಂದ ಮಧುವಿಧಿಂದ ಕೂಡಿದ 

ಪ್ರಷ್ಟದಂತೆಯೂ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನಗಳನ್ನೊ ತಣಿಸುವಂಆವೆ 

ಈ ರೀಂಯಾದ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣಗಳು ಆಪಾರ್ಯರಿಗುಂಬಾಗಲು, 

ಅವರು ನಿತ್ಯವೂ, "ಕಷ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವಂ ಆಕ್ಸಿೂಣೂ' -- ಎಂದು 

ಊಪನಿಷತ್ಸ ಅ ಅವಾದ್ಯೆವಾಗಿ ಬಭಗವದ್ರಾವರಾನು ಜರಿಂದ "ಗಂಬೀರಾಂಭಸ್ನ - 

ಮುದ್ಧೂೂತರವಿಕರಂರಣವಿಕಸಿತಪುಂಡರೀಕದಾಲಾಯತವಿಮಲೇಕ್ಷಣಃ? 
—ಎಂಸು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರಮಾ ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಶವಾದ 

ದಿವ್ಮಮೆಂಗಳ ರ್ಕ್ಯೂೂಯ ಇಪಾಸನಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಿ ತು 
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ಸುಂದರವಾದ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಮೂಸಿ, ಅದರ 

ಬರುವ ಮಧುವನ್ನು ಪಾನಮಾದಬೇಕೆಂದು ಬಂದ ದುಂಬಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿನ 

ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅಪಹೃತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಧ್ರಾಣಿ 

ಸುತ್ತಾ, ಮಧುಪಾನ ಮಾದುವುದನ್ನೂ ಮರೆತು, ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ 

ಸ್ಕಿ ರವಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ತ್ತ್ವ ವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಅಮುಕು ಕಣ್ಣು ಗಳ ಹ್ ಶೋಭಿತವಾಗಿರುವ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣ ದಿಂದ 

ಕೂಡಿದ ಹುಬ್ಬು ಗಳೆರಡೂ ದುಂಬಿಗಳಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದವು [ಈ ಶ್ಲೋಕ 

ದಲ್ಲಿ "ಅಳಿದ್ದಯ'-ಎರದು ದುಂಬಿಗಳು ಎಂದಿರುವುದನ್ನು , ಬರಡು ಎ 

ಗಳ ಸಾಲೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ, ನೀಳವಾದ ಹುಬ್ಬು ಗಳೆರಡರ ವರ್ಣನೆಗೆ 

ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತಡೆ] ಈ ರೀತಿ ಶೋಭಿಸುುೂ ಸು ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ 

ಮಂಗಳ ರ್ಮೂಯ ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಮೆತ್ತು ಹುಬ್ಬುಗಳೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ 

ಸಾಕ್ಷತೃರಿಸುವಂತಾಗಲಿ-ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ನಿಜಾರ್ಧಚಂದ್ರೋಸೆಮಿತಾಳಿಕೋದ್ಯ 

ನಿ ್ಲಿರಂತಕರೋದ್ಭ್ಯಾಸಿಸಿಶೋರ್ಡ್ಸ್ಗಪುಂಡ್ರಂ | 

ಸಿತಾಯತಸ್ಕಚ್ಛ ಶಿರೋಜಬಂಧಂ 
ಮುನ್ನೆ ೇಶ್ಶ ರಾರೇರಿನ ಮೂರ್ತಿಭೇದಂ | ೧೧॥ 

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ -- ಉಪವಿಂತ-ಅಂರ್ದಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೋಲುವ, ನಿಜ-ತನ್ನ 

ಅಳಿಕ ಹಣೆಯಿಂದ, ಉದ್ಯತ್- ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ, ನಿರಂತರ-ಎಜೆಬಿಡಡೆ, 

ಉದ್ಯಾ ಸಿ-ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿ ಪಿ ಊರ್ಧ್ವಸುಂಡ್ರ, ೦-ಊಧ್ವ ೯ಪುಂಡ್ರ ಅಥವಾ 

pe ತ್] ಶರಾರೇಃಮುನೇೇ kA ಕಾರ “ರವರ 

ಮೂರ್ತಿಭೇದಂ-ಜೇರೊಂದು ರೂಹವಾದ( ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದ ಚಿಹ್ಜಿತವಾದ) 

ಶರಾರಿಯಂತೆ, ಸಿತ-ಬಿಳುಪಾದ, ಚಯ 8 ಸ ಬ್ಬೆ ಪರಿಶುದ್ಧ 

ಪಾದ, ಶಿರೋಜಬಂಧಂ ಕಟ್ಟ ಲ್ಪೃಟ್ಟ ಶಿಖೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, (ನಮ್ಮ 

ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವೃಮಂಗಳ ವ Bei ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಾಕ್ಲಾತ್ಸರಿಸು 

ವಂತಾಗಲಿ) 
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ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಊರ್ಧ್ದ್ವಪುಂಡ್ರದಿಂದ ಶೋಬಿಸುವ 

ಲಾಲಟ ಸ್ರ ದೇಶವನ್ನೂ. ಶಿಖೆಯಿಂದ ಅಲಂಕೃ ತವಾದ ಶಿರಸ್ಸೃನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ 
ಛಾ 

ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಳುಪಾಗಿಯ್ಕೂ ಸರಿಶುದ್ಧವಾ- 

ಗಿಯೂ ಇರುವ "ವಡಗಲೆ? ತಿರುಮಣ್ಣನ್ನು ಹುಬ್ಬುಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ, 

ಮೂಗಿನ ಅಂತ್ಯಭಾಗದಿಂದ ತಲೆಯವರೆವಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಅರ್ದ್ಜಚಂದ್ರನ ಬಿಂಬವು ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ಮುಖಿವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಸೂಸುತ್ತಾ 

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶೋಜಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ ಆಚಾರ್ಯರ 

ತಿರುಮಣ್ ಅಧವಾ ನಾಮವೂ ಬಿಳುಪಾಗಿಯೂ, ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಗಿಯೂ ಕಾಂತಿ 

ಯುತವಾಗಿ "ಉರ್ದ್ವಪುಂಡ್ರ'ವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ 

"ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಲಾಟನಲ್ಲಿರುವ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ ವು,ಅನನನ್ನಾಶ್ರ ಯಿಸಿ 

ದವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಊರ್ದ್ವ ಮುಖವಾಗಿ ಒಯ್ದು ನಿತ್ಯನಿಭೂತಿ ಅಧವಾ ವೈಕುಂಠ 
ವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಡೆ,-ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು, 

ಶ್ರೀನತ್ಸಾಂಕಮಿಶ್ರರು ವರದರಾಜಸ್ತವರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

"ಉದ್ಭರತ್ಯುಸೆರಿ ಭಕ್ತಜನಾನೀತ್ಕೂರ್ಥ್ವತಾಶ್ರಂಯುಣಸೂಚಿತ ಶಕ್ತಿವಂ” | 
ಊರ್ಥ್ಸ್ಯ ಪುಂಡ್ರತಿಲಕಂ ಬಹುಮಾನಾಕ್ಕಿಂಬಿಭರ್ಹ್ಥಿ ವರದಸ್ಥಲಲಾಟೇ ॥ 

ಈವಿದತಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಆಲಾಟಿದಲ್ಲಿನ 

ಊರ್ದ್ವಪುಂಡ್ರವೂ, ಆವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಊರ್ದ್ವಮುಖ- 
ವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿಗೆ ಅವರು ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ 

ಆರ್ಧಚಂದ್ರನಾದರೋ ಊರ್ಧ್ವಮುಹಖವಾಗಿ, ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು 

ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತಾ, ತನ್ನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವಕ್ಲೊರಿಗ್ಳೂ ಪಾಪವನ್ನು ಹೋಗ- 

ಲಾಡಿಸಿ ಆಶ್ಮಾದಕತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೂ, ವಿರಹಿಗಳಾದ ಪ್ರಿಯಪ್ರ್ರೇಯಸಿ 

ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಸ್ಸರ ಎಂದು ತಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಡುವಂತಾಗು- 
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ತ್ರದೋ ಎಂಬ ತಾಪವನೃಧಿಕಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಆಚಾರ್ಯರ 

ಊರ್ದ್ವಪ್ರಂಡ್ರ ಭೂಹಿತವಾದ ಲಲಾಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಸನ್ನನಿಗ್ಯೂ ಅವನನನ ಆಧಿಭೌತಿಕ, ಆಧಿಥ್ರೈ ನಿಕ ಮತ್ತು 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ನೀಗಿ ಸಂತೋಷನವ್ರಂಟಾ 

ಗುವುದೊಂಜೀ ಆಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಸನ್ನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭನಂತೆ ಅತಿಪ್ರಿಯ 
ನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಾವು ಎಂದು ಕೂಡುವಂತಾಗುತ್ತ ಯೋ-- ಎಂದು 

ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ, ಹರವಕಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ತಹಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಆಂದರೆ 

ಆಚಾರ್ಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ತನಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುವ ಬುದ್ಧಿ ಯುಂಬಾಗುತ್ತದ ಈ 

ಆಶಯದಿಂನಲೇ, ಆಚಾರ್ಯರ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರವನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ 

ದ್ಹಾರೆ 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚೇತನನೂ, ತಾಯಿಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ 

ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಆದಕೆ, 

ಮಾತೃಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕೂಡಲ "ಶರ ಎನ್ನುವ ನಾಯವು ಚೇತನ 

ನನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಆಕೂಡಲೇ ಹಿಂದಿನ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು 

ತ್ತಾನೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತಾಗಿ ಮಗು ಅನುತ್ತದೆ ಒಂದರಿ 

ವೇಳೆ ಅಳದಿದ್ದ ರೆ, ಈ ಶರವಾಯುನಿನ ಸಂಸರ್ಗವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿ, ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ 

ಬೀಳದೆ ಕಾಗೆಯೇ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸರಮಾತ್ಮ- 

ನನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅಂತಹ ಶಿಶುವು ಕೂಡಲೇ ಗತ್ತು- 

ಹೋಗುತ್ತದೆ 

ನಮ್ಮಾ ಳ್ವಾರ್ರವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ 

ಅಳಲಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣು ತೆಕೆಯದಂತಿದ್ದು ಬದು 

ಕಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಶರವಾಯುನಿನ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಶರವಾಯು 

ವನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಸದಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ 

ಮನನಶೀಲರಾಗಿ ಮುನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಶರವಾಯುನಿಗೆ ಶತ್ರುವನಿನಂತೆ ಇದ್ದು. 

ದರಿಂದ "ಶರಸ್ಯ ಅರಿ-"ಶರಾರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಇವರು 
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ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಡಿದುವರೆಗಳ ಅವತಾರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾ ಕೆ ದೇವ” 

ಸ್ಕಾ ನಗಳಲ್ಲಿ ಪರೆಮಾತ ನ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಿಂದ yo ಗೋಪುರ- 

ವೊಂದನ್ನು ಇಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾತು ಸ್ರಮೊರೈಫ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ 

ಶಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ ಎನ ಅನುಗ್ರ ಹರೂಪದಲ್ಲಿಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ 

ಇತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರ ಆಶ್ರಯವು 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಡಿದಾವರೆಗಳ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಅಧವಾ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮುಂದೆ 

ನಮಗೆ ಶರನಾಯುನಿನ ಬಾಥಿ ತಗುಲಡೆ ಮುಕ್ತಿ ಲಭಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು 

ಸೇರುವಂತಾಗಲಿ - ಎಂದು ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಂದ 
ಗಳಿಂದಂಕಿತವಾದ ಗೋವುರವು-" ಶರಾರಿ'- ಇದರ ಉದ್ಜೇಶವೂ ಚೇತನೋ 

ದ್ವಾರ, ಲುತೆಯೇ, ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರೂಪವಾದ. ನಮ್ಮಾಳ್ಯಾರ್ರೈನರ 
ಆನತಾರದ ಉದ್ದೆ ಶೈ ವೂ ಚೇತನೋದ್ಧಾ ರ, ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಾಳ್ಯಾರ್ರ- 

ವರ ರೂಪಾಂತಂನೇ SEH ಎನ್ನು ತ್ತಾರೆ 

ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಳವಾಗಿಯೂ ಬಿಳುವಾ 

ಗಿಯೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು (ಮುಡಿಯನ್ನು) ಕಟ್ಟ ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇವರು 

ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮ. ನ ಅಡಿದಾವರೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಯಾಮೇಲಿರುವಂತೆ ಧ್ಯಾನಿ- 

ಸುತ್ತಿದ್ದು ದರಿಂದ ಆ ಶಿಖೆಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳಿಂದ 2 2 

ಗೋ ಪುರವಾಗಿ "ಶರಾರಿ'ಯಂತೆಯೇ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು ಶರಾರಿಯ 
ದರ್ಶನದಂತೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ಶಿಖಾಬಂಧದ ದರ್ಶನದಿಂದಲೂ ಮುಂದೆ 

ನಮಗೆ ಶರವಾಯುನಿನ ಸಂಸರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂಲೇ 

ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಖೆಯನ್ನು ಶರಾರಿ ಮುನಿಗಳ ರೂಪಾಂತರದಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿ - 

ದಿ ತು-ಎಂದು ವರ್ಣನೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಊರ್ದ್ವನಿಂಡ್ರದಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಲಲಾಟಿವೂ ಮತ್ತು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಶೋಭಿಸುವೆ ಶಿಖಾಬಂದವೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಾಕ್ಸಾತ್ತರಿಸುವಂತಾಗಲಿ- 
CS 

ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಧಿಸಿದಾ ರೆ 
ಟ್ಟ ಛು 
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ಮೂಖೀಂದ ೈಧೂಪಾತಿಕರೋತ್ಯರಾಕೃತಿ- 

ಸ್ಬು ಟಿಚ್ಛ ನಿಶ್ಚಶ್ರು ಪ ಪರಿಷ್ಕ ಕೋರಸಂ | 

ಸಿತೋನಿವಿತಂ ತುಳಿಸೀಸರೋರುಹಾಕ್ಚ- 

ಮಾಲಿಕಾಲಂಕೃತ ಚಾರುಕಂಧರಂ | ೧೨ Il 

(ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ) ಮುಖೇಂದು-ಮುಖಚಂದ್ರನಿಂದ, ಅಭಃಸಾತಿ 

ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಸರಿಸುವ, ಕರ_ಕಿರಣಗಳಿಂದಲೂ, ಉತ್ಕರಾಳೃ ತ್ರಿ 

ಮೇಲ್ಮು ಖವಾಗಿ ಪ್ರ ಸಿಕ ಕಿರಣಗಳಿಂದಲೂ, ಸ್ಪುಟಿಅರಳಿದ, ಛವಿ- 

ಬ ಚ ಕೂಡಿದ, ಶ್ಮಶ್ರು- ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ನೊಸೆಯಿಂದಲೂ, ಪರಿಷ್ಕೃತ 

-ಪರಿಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಭವ ಸೈ ಲವೂ, ಸಿತಶೋಷೆನೀತಂ- ಬಿಳುಪಾದ 

ಯಶ್ನ್ಯೋಸವೀತ(ಜನಿವಾರ) ತುಳಸೀಸರೋರುಹಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾ-ತುಳಸೀ- 

ಮಣಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾ ಕ್ಷಮಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ, ಅಲಂಕ, ಓತ-ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ, 

ಚಾರು ಸುಂದರವಾದ, 'ಕೆಂಧರಂ-ಕುತ್ತಿ ಗೆಯೂ “(ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಗಳಿಂದೆ 

ಸಾಕ್ಷಾ ತೃರಿಸುವಂತಾಗಲಿ) 

ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಿಳುಪಾದ ಕೇಶಪಾಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ 

ಶಿಖೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಆಚಾರ್ಯರ ವೃದ್ಧಾ ನ್ಯದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ 

ನಿಗ್ರಹದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಯಿನಾರಾ ಚಾರ್ಯರು ಈ 

ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ... “ಸ್ತನಕೇಶವತೀ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ಯಾತ್ ಲೋಮಶೌ 

ವುರುಷ* ಸ್ಕ್ರುತ”- ಎಂದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು 

ಹೇಳುವಲ್ಲಿ-ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಟವಾದ ಸ್ತನ ಮತ್ತು ಕೇಶಪಾಶದಿಂದ 

ಕೂಡಿರುವುದೇ ಪ್ರೀಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣವೆಂದೂ, ಲಲಾಟ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಪಾದ, 

ಚಿಂಗಾಲುಗಳನ್ನು per ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿ ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಮರಾಜಿ 

ಯಿಂದ. (ಗಡ್ಡ ವೂನಸೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುಜಿ) ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದೂ 

ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 
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ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ದಿವ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲೌಕಿಕ 

ಮಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳೊ ಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಕೂಡಿದ್ದಿ ಶು 

ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನೂ 

ವರ್ಣಿಸಿ ಅದರ ಇಲನನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ, ಐಹಿಕಾಮುಸ್ಮಿ ಕವಾದ ಸರ್ವಭೋಗ 

ನನ್ನೂ ಅನುಬನಿಸುವ, ಸಂತೃಪ್ತ ರಾಗಿ, ಶಾಂ(ಯುತವಾದ ಮನಸ್ತುರ ಗಡ್ಡ 

ನಿಇನೆಯಾದರೋ, ಸಾಟಿ ಎಜಿಬಿದದೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾ 

ಗಿಯೂ ಮೆಂಗ4ಕರನಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ 

"ಸಂಪರ್ಣ ಬೋಗಿನಾಂ ಕಾಂತಂಶ್ಚಶ್ರುಸ್ತಿಗ್ಧ ಇ ೦ ಶುಭಂ ಮೃಹು'-ಎಂದು 

ನರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರ ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಜ್ ಗಡ್ಡ ಎಳು ಮೇಲೆ 
ಹೇಳರುವ ಗುಣಗಳೆನ್ನು ಹೊಂದಿದುದಾಗಿತ್ತು ಸ ॥ ಮುಖಮಂಡಲ 

ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬದಂತೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆಹ್ಲಾದದಾಯಕವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ ತು 
ಈ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಗದ್ಮ ನೂಸಯ ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೆಳಮುಖಿವಾಗಿ ಕಾಂತಿ 
ಯುತವಾಗಿ, ಚುದ್ರನ ಕಿರಣಗಳು ಅಥೋಮುಪವಾಗಿ ಪ್ರಸರಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು 

ಜಿಲ್ಲುನಂತಿದ್ದಿ ತು ಆಚಾರ್ಯರ ವಕ್ಷಸ್ಪಲವು ಉಬ್ಬಿದ ಎದೆಯಿಂದಲೂ, 

ನಿಶಾಖನಾಗಿ ಅರಳಿರುವಂತೆಯೂ ಇದ್ದು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಕಾಂತಿಯನ್ನು 

ಬೀಗುವಂ. ದ್ನ ಬಕ್ಳ ಆಕರ್ನಕವಾಗಿದ್ದಿತು ಅದನ್ನು ನೋದಲು ಚಂದ್ರನ 

ಕಿರಣವು ಕೆಳವ.ಹವಾಗಿ ಪ್ರಸರಿಸಿ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪದಾರ್ಧಗಳ 

ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಪ್ರತಿಸಲಿತವಾಗುವಂತೆ ಇವರ ಮುಖಮಂಡಲದಿಂದ ಪ್ರಸರಿಸಿದ 

ಬ್ರಹ್ಮತೇಸೋಮಯವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಇನರ ವಕ್ತಸ್ಥಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು 

ಪ್ರತಿಸಲಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮುಒವಾಗಿ ಸ್ರಸರಿಸುತ್ತಿ ರುವಂತೆ ಶೋಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು 

ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತ. ಹೆಗಳಹಿದ್ದರೂ ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣ ಅದರ ಮೇಲ ಬಿದ್ದು 
ಪ್ರಕಿ ಸಲಿಸುವಾಗ, ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಪರಿಗ್ಫರಿಸ್ಸಟ್ಟು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಹೊಳವು 

ವಿಶಷಮಾಗಿ ಯಾವ ರೀಃಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೋ, ಅಂತೆಯೆ 

ಆಚಾರ್ಯರ ಮು೩ಸುಂಡಲದೆ 5209, ಅವರ ಸ್ವತ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ 

ವೆಕ್ಷಸ್ಥಲಸ ಮೇಲೆ ಜಿನ್ನು ಪ್ರತಿಸಲಿತವಾಗುವುವರ ಮುಖಾಂತರ, ಅವರ 
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ಎಡೆಯು ಪರಿಷ್ಟುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು ಎಂದು 

ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಆಚಾರ್ಯರು ಬಿಳುಪಾಗಿಯೂ ಪನಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಯಜ್ಞ್ಯೋಪ- 

ವೀತನನ್ನು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಈ ಯಜ್ಞ್ಜೋಪವೀತದ 

ರಹಸ್ಯವು ಇಂತಿದೆ - ಮಂಗಳಕರವಾದ ಪ್ರಸಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪರಮಾ 

ತನು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಹಿತ ಚಿತ್ತನಾಗಿ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚ 

ವೆಲ್ಲನನ್ನೂ ಸೂತ್ರದ (ದಾರದ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಣಲಿದನು ಬಳಿಕ ಅದರಿಂದಲೇ 

ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರನ್ನೂ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಟಾಲಕರನ್ನೂ 

ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಮೂತ್ರಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟದಿಕ್ಟಾಲಕರ 

ಸಾನ್ಸಿಧ್ಯವಿರುವೆಂೆ ಮಾಡಿದನು. ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು 

ಜಯಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ವೇದ 

ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಟಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಆ ರೀತಿ 

ವೇದಾದ್ಯಯನ ಮಾಡಲೂ ಮತ್ತು ವೇದವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನನುಸ್ಮಿ ಸಲು ಪ 

ಉಪನೀತದಾರಣೆ ಮಾದುವುದರಿಂದ ಅರ್ಕತೆಯುಂಬಾಗುತ್ತದೆ 

ಈ ಉಪವೀತವು ಮೊದಲು "ಯಜ್ಞೋವೈನಿಷ್ಣು”3- ಎಂದು ಶ್ರುತಿಪಾದ್ಯ 

ನಾದ, ಮಜ್ಚಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ  ನೂಲಿಮುದರಿಂದಲೂ, 

ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ 

ಯೆನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂಲೂ, "ಯಜ್ಞೋಪವೀತ? ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು 

“ಸಿಸ್ಫಕ್ಷುಕೇಕಏಮಾಗ್ರೇ ಸಮಾಸೀನಃ ಶಿವಃ ಸ್ವಯವರಕ್ | 

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಗುಣಮಂಯೀಂ ಮಾಯಾಂ ಸೂತ್ರರೂಪಾನಿವಾಕರೋ 3 ॥ 

ತಯಾ ತದಾತ್ಮಕಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಾಲಂದಿನೌಕಸಾವರ್ | ಸ್ವಯಂ 
ಭೂರಭನದುದ್ರಶ್ಟಾಸ್ಯ ಜಂಯಾಂಯ ಸ$। ಯಜ್ಞಾರ್ಥಃ ಪರಮಾತಾ 

& 
೦508 ಉಚ್ಯತೆ ಚೈನ ಹೋತೃಭಿಃ | ಉಪನೀತಂ ತತೋಸ್ಕೇದಂ 

ತತ್ಸ್ಯಾದ್ಯಜ್ಹೊ ಪನೀತಕನರ್ | ಬಹ್ಮಾಗ್ರೇಕಲ್ಪ 

ಯಾಮಾಸ ವೇವಾರ್ಹಾಣಾಮನುಕ್ರಮವತ್ | | ಯೇನಾಂಸೇ ಧೃತ 



ಕ್ಕೆ 

ಮಾಕ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೇಣ ತೇ ದ್ವಿಜಾಃ | ಭನಂತಿ ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣಾನಾಮ 

ನೇದಾರ್ಹಾಶ್ಚ ತ್ರಯಸ್ತಿ ಹಹ” -ಎಂದು ಆಶ್ವಲಾಯನರು ಇದರ ರಹಸ್ಯ 

ವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀಂಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಕೆಲಕೆಲ ಸನ್ನಿವೇಷ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು-“ನೀನೀತಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ 

ಪ್ರಾಜೀನನೀತಂ ಹಿತೃಣಾಂಉಪನೀತಂ ದೇನನಾಂ” - ಎಂದು ಶ್ರುಂಯಃ 

ಹೇಳುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಉದ್ಜೇಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಗೆ 
ಮಾಲೆಯಂತೆ ಬೆನ್ನಿನ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದೂ, ಪಿತೃ 

ಕಾರ್ಯನನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಲಭುಜದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆಯ ತೋಳಿನ 

ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವಿರುವಂತೆಯೂ ಮತ್ತು ದೇವತಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಡ- 

ಭುಜದ ಮೇಲೂ ಬಲತೋಳಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸೂತ್ರವಿರುನಂತೆಯೂ 

ಧರಿಸಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವಿಕೆಗೆ "ನಿವ(ಶ' ವಂದೂ 

ನಿತೃಗಳಲ್ಲಿನ ಧರಿಸುವಿಕೆಗೆ -"ಸ್ರಾಚಿನಾನೀತ' ಎಂದೂ ಮತ್ತು ದೇವತಾ 
ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಧರಿಸುವಿಕೆಗೆ "ಉಪವೀತ ವೆಂದೂ ಹೆಸರು ಪಃ ಉಪರ್ವಿಶವು 

ಕೆಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸ 

ಬೇಕೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರಂಥಬಾಹುಳ್ಯದ ಭಯದಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ವಿವರಣೆ 
ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ  ಕಷ್ಕ್ಮಲದೂಸಿತನಾದ ಉಪನೀತವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ನೂತನ 
ಯಜ್ಞ್ಯೋಪವಿತವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು 

ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತೊಡೆಗುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಬಿಳುಪಾದ, 

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಯಜ್ಞ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸದಾ ಉಪವೀತನಾಗಿಯೇ ಧರಿಸು- 

ತ್ತಿದ್ದರು. ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಅಶುಚಿಗೆ 
ಕಾರಣವೇ ಇದೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಪವಿತ್ರ ವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಿತು 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಯಸ್ವ್ಕಾಂತವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿದಾಗ, 
ಅದರಿಂದ ಆಕರ್ನಿತವಾಗುವ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಅದಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 
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ಅಂತೆಯೇ ಪ ಸರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು 

ಸೃಷ್ಠಿ ಸಿದಂತೆಯೇ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾಡ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು 

ಯ್ ದೇವಕೆಗಳೆ ಗುಣಗಳಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯಾಯಾ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ 

ವಸ್ತುಗಳೂ ಆಯಾಯಾ ದೇನತೆಗಳಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ A 

ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ, ಆ ದೇವಕೆಗಳು ಪ್ರೀತೆರಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 

ವಸ್ತುವನ್ನು ಧರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಸದಾ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ 

ಆಡುದರಿಂದಲೇ ಸತ್ತಗುಣಭೂಯಿಷ್ಮ ವಾದ ತುಳಿಸೀಮಣಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾಕ್ಷ 

ಮಾಲಿಕೆಗಳು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಸತ್ತವ.ಯೆವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲಿಸಿ, 

ಆಡನ್ನು ಧರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾದ ಸಾನ್ನಿ ಧ್ಯವೇರ್ಪಡು 

ವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬೆ ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ 

ಉಪಾಸಕರಾಗಿ ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ 

ಸದಾ ಶುಳಸೀಮಣಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾ ಕ್ಷಮಾಲಕೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ನಿಷ್ಣುನಿನ 

ಸಾನ್ನ್ಟಿ ದ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ತ್ಮ್ವಗುಣಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು 

ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ 

ಸಾಕ್ಸುತೈರಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಸುಜಾತಚರಣಾಂಬುಜಂ ಸಂದೃಢಗುಲ್ಭಜಾನೂರುಕಂ | 

ಸಿತಾಂತರಕಟೀತಟಿಂ ಸುಭಗನಾಭಿವನ್ನೋಗಳಂ | 

ಸುದೀರ್ಥಯುಗಬಾಹುಕಂ ಶುಭಕಪೋಲನಾಸಾಸ್ಷಿಕಂ 

ಮನೋರುಚಿರಮಾಲಿಕಂ ಕಲಂಡು ವೇಂಕಬೇಶಂ ಗುರುನರ್ ॥೧೨/ 

(ಎಲ್ಫ ಮನಸ್ಸೇ ! ನೀನು) ಸಂಜಾತಚರಣಾಬುಜಂ-ರಮಣೀಯ 

ಅಡಿದಾವರೆಗಳುಳ, ಸುದೃಢಗುಲ್ಬಜಾನೂರುಕಂ - ಬಲಿಷ್ಟ ವಾಗಿಯೂ 

ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಮೊಣಕಾಲು ಮಂಡಿ ಮತ್ತು ತೊಡೆಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿದ, ಸಿತಾಂತರಕಟೀತಟಂ- ಬಿಳುಪಾದ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೂಂಟ 

ಭಾಗವುಳ್ಳೆ, ಸುಭಗನಾಭಿವಸ್ಸೋಗಳಂ-ರಮಣೀಯವಾದ ಹೊಕ್ಕಳು, ಎಜಿ 

ತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಪ್ರ ದೇಶವುಳ್ಳ, ಸುಡೀರ್ಥಂಯುಗಬಾಹುಕಂ-ಸುಂದರ 
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ವಾಗಿಯೂ ನೀಳೆವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಎರಡು ತೋಳುಗಳುಳ್ಳ್ಯ ಶುಭಕಪೋಲ 

ನಾಸಾಸ್ಷಿಕಂ- ಮಂಗಳಕರವಾದ ಕೆನ್ನೆ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಸುಳ್ಳ 
ಮನೋರುಚಿರಮಾಲಿಕೆಂ- ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟ ಮಾಡುವ 

ಪುಷ್ಟ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟಿ ಮಾಡುವ, ನೇಂಕಟೇಶಂಗುರುಂ-ಗುರು 

ಸ ಶ್ರೀ ನುದ್ವೇಂಕಟನಾಧರನ್ನು : ಕಲಯು- ನೋಡುತ್ತಿರು 

ಶ್ರೀ ಮದಾ ಗವತದ ೨ನೆಯ ಸ್ಥಂದದ ೨ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 

ಫ್ರೀ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೃತ್ಛುಮಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ 

ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವನ್ನೂ ಪಾದಾದಿಕೇಶಾಂತ 

ವಾಗಿ ನರ್ಣಿಸ್ಕಿ ಈ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವನ್ನೇ ಮನಸಾ ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ಒಂದೊಂದು 

ಅಂಗವೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿರಗೊಂಡ ಬಳಕ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ 

ಬೇಕೆಂದೂ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆಯೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಸರಿಪೂರ್ಣವಾದ 
ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ಮ್ಮೂ೯ಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂದು 

"«ಏಕ್ರೈ ಕಕೆಂಗಾನಿ ಧಿಯಾನುಭಾವಂಯೇತ್ 

ಪಾದಾದಿಂಯಾನದ್ಧಸಿತಂಗದಾಭೃತಃ | 

ಜಿತಂ ಜಿತಂ ಸ್ಥಾನಮನೋಹ್ಯಧಾರಯೇತ್ 

ಸರಂಪರಂ ಶುದ್ಧ್ಯತಿ ಧೀರ್ಯಥಾಯಧಾ? ॥- ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯಿನಾರಾಚಾರ್ಯರು ೩ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ೧೨ 

ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಪೂ ೧೦ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ 

ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನೂ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ವಾದಾದಿ 

ಕೇಶಾಂತ ವರ್ಣಿಸಿ, ಈಗ ಮನದಟ್ಟಾ ಗಲು ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

೧೩ ಮತ್ತು ೧೪ನಯ ಶೂ (ಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ 

ವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾ ಗ್ರ 

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ "ಮನೋರುಚಿರಮಾಲಿಕಂ'-ಎಂಬ 

ನಿಶೇಷಣವ್ರೊಂದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನಯ ಶ್ಲೋಕದ "ಮನಃಸ್ರಸೂನ 
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ಸ್ಮಬಕಂ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಆಹಿಂಸಾದಿ 

ಎಂಟು ವಿದವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳೂ ನಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಕರೆವಾಗಿರುತ್ತವೆ 

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಎಂಟು ವಿದವಾದೆ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನೇ 

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಸಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿನ ತಾಪಗಳು 

ತೊಲಗಿ ಸಂತೋಷವುಂಬಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಅಹಿಂಸಾದಿ ಎಂಟು ವಿಧವಾದ 

ಗುಣಗಳೂ ನಮಗುಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹವು ಪ್ರಧಾನ 

ವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದುಸರಿಂದ ಈ ತರಹವಾದ ಎಂಟು ವಿಧವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ 

ಕಟ್ಟಿದ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟಮಾಡುವವರೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರೆಂದರಿ 

'ಮನೋರುಚಿರನರಾಲಿಕಂ? ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವನ್ನೂ, ಯಾವ 

ಒಂದು ೪ಂಗನನ್ನೂ ಬಿಡದಂತೆ, "ಎಲ್ಫೈ ಮನಸ್ಸೇ! ನೀನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರು?-- 

ಎಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 

ಹಾಂಗ ಜಲಜಾಂಕಿತಃ ಸುಲಲಿತೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರೋಜ್ಜ್ಚಲ 

ಸರೋಇಜತುಳಸೀಮಣಿ ಗ್ರಥಿತಮಾಲಿಕಾಭೂಷಣಃ | 

ಸಿತಾಂಶುಕಂರುರಿಗಾಂಚಿತಸ್ಮಿತ ಮುಖೋದಂರೂಾ ಶೀತಳಃ | 
ಚೆಕಾಸ್ತು ಹೃದಿ ಮೇ ಸದಾ ಸ ಗುರುನೇಂಕಖಾಧೀಶ್ವರಃ ಗಂಗ 

ರಥಾಂಗ-ಸುದರ್ಶನಚಕ್ರದಿಂದಲೂ ಜಲಜ-ಪಾಂಚಜನ್ಯವೆಂಬ 

ಶಂಖದಿಂದಲೂ, ಅಂಕಿತ ಚಿಹ್ನಿತರಾಗಿ, ಸುಲಲಿತೋರ್ಧ್ಸ ಪ್ರಂಡ್ರೋಜ್ಜಲಃ। 
-ಲಲಿತವಾದ ದ್ರುದಕೋರ್ದ್ವವುಂಡ್ರಗಳಿಂದಲೂ (ಹನ್ನೆರಡು ನಾಮಗಳಿಂದ) 

ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ, ಸರೋಜ ತುಳಸೀಮಚಿಗ್ರಥಿತಮಾಲಿಕಾಭೂಷಣಕ- 

ಪದ್ಮಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ತುಳಸೀಮಣಿಗಳಿಂದ ವೋಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ಮೊಲಿಕೆಗಳಿಂದ 

ಆಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ, ಸಿತಾಂಶುಕಯುಗಾಂಚಿತ-ಬಿಳುವಾದ ಪಂಚೆ ಮತ್ತು 

ಉತ್ತರೀಯಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮನೋಹರವಾದ, ಸ್ಮಿತವುುಖೋದಂಯಾ 

ಶೀತಳೆ1-ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು ಬಿರುತ್ತಾ ತಣ್ಣಗಿರುವ(ಮನಸ್ಸುರಾದ), ಸ8-ಆ, 
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ಗುರುವೇಂಕಟಾಧೀಶ್ವರಕ-ನೇಂಕಟಿನಾಥಗುರುಗಳು, ಸದಾ-ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ 

ಲ್ಲಿಯೂ ಮೇ ನನ್ವ ಹೃದಿ-ಹೃದಯ (ಕಮಲ)ದಲ್ಲಿ, ಚಕಾಸ್ತು... 

ಸ್ರಕಾಶಿಸಲಿ |೨೪/ 

ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯ ವರ್ಣನೆಯ ಮುಖಾಂತರ 

ಪ ಗ್ರ ತಿಯೊಬ್ಬ ಶ್ರಿ ಶಿ, ವೈಷ್ಣ ವನೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣವನ ಗ್ನಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ- 

ದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ನಯಿನಾರಾಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾ ್̀ ಯ 

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಯಮ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಂಕರನಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆದಾಗ, 

ಯಮನು ಟಖ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕಿಂಕರರಿಗ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಶಿನಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು ಮಧುಸೂದನನ ಅಡಿದಾನರೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣಂಗಳಯನ್ನು 

ಮಾಡಿದವರನ ನ್ನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರಿಗೆ 

ಮಾತ್ರ ಸ ಸ್ರ ಭುವಾಗಿದ್ದೇನೆ 4 

“ಸ್ಮವುರುಸಮಭಿನೀಶ್ಷ್ಯಸಾಶಹಸ್ತ್ಯಂ ವದತಿ ಯಮಃ ಕಲ ತಸ್ಯ 
RS, | 

ಫರಿಹರ ನುಥುಸೂದನಪ್ರೆಸೆನ್ನಾನ್ ಪ್ರೆಭುರಹಂ ಅನ್ಯನೃಣಾಂ 
ನ ನೈಷ್ಣವಾನಾಂ” | 

ಎಂದು ಆಗ ಯಮಕಿಂಕರನು ವಿಷು ಭಕ್ತ ನಾರು ? ಅವನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾವುವು? 

ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಮನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನೆಯಾವನು ತನ್ನ ವರ್ಣದಧರ್ಮ 

ಗಳನ್ನು ಬಿಡದೇ ಸರಿಸಾಲಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ, ಯಾವನು ತನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಾ 

ಗಲೀ ತನ್ನನ್ನು jana, ಗಲೀ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಾ ನೆಯೋ, 

ಯಾವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೆ ಸ್ಪತ್ತನ್ನೂ ಅಸಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರನ್ನೂ 

ಓಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, "ಸಂಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ವನೋ- ಅವನನ್ನು ವಿಷ್ಣು 

ಭಕ, ನೆಂದು ತಿಳಿ 
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“ನೆ ಚಲತಿ ನಿಜನರ್ಣಧರ್ಮತೋಯಃಸಮಮತಿರಾತ್ಮಸುಹೃದ್ಧಿಪೆಶ್ಟೇ | 
ನಹರತಿ ನಚಹತ್ತಿತಿಂಚಿದುಚ್ಟೈಃಸಿತಮನಸಂತಮನೇಶಸಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಂ|' 

"ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಲಸೀಮಣಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾಕ್ಷಮಾಲಿಕೆ 

ಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾ ಕರೆಯೋ, ಯಾರು ತನ್ಮು ತೋಳುಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಶಂಖಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆಯೋ, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು 

ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಉರ್ಧ್ದ್ವವುಂಡ್ರವನ್ನು ದರಿಸಿರುತ್ತಾರೆಯೋ, ಅವರೇ ತಮ್ಮ 

ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ಪವಿತ್ರ ಗೊಳಿಸುವ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ 

ರಾದ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರು? “ಯೇ ಕಂರ್ಸಲಗ್ಗೆ ತುಳಸೀನೆಳಿನಾಕ್ಷಮಾಲಾಃ 
ಯೇ ಬಾಹುಮೂಲಸರಿಜಿಹ್ನಿತತಂಖಚಕ್ರಾಃ8। ಯೇ ನಾ ಅಲಾಟಿ- 

ಫಲಕೇ ಲಸದೂರ್ಥ್ಸ್ಯಪುಂಡ್ರಾಃ ಶೇ ವೈಷ್ಣವಾ ಭುವಸಮಾಶು- 
ಪನಿತ್ರಯಂತಿ ॥” 

"ಯಾರು ಕೆಮಲನಯನ ! ವಾಸುಜೀವ ! ನಿಸ್ಲೋ ! ಧರಣಿಧರ! 

ಅಚ್ಯುತ ! ಶಂಖಿಚಕ್ರಪಾಣೇ ! ನೀನೇ ನನಗೆ ಶರಣು (ರಕ್ಷಕ)? ಎಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಿ ರುತ್ತಾರೆಯೋ, ಅವರು ಪಾಸದೆ ನೋಂಕೂ ಇಲ್ಲದವರು ಅವರನ್ನು 

ಎಲ್ಫೈ ಭಟನೇ !.. ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು” “ಕಮಲನಯನ ! 

ವಾಸುದೇವ ! ವಿಷ್ಣೋ ! ದರಿಣಿದರ ! ಅಚ್ಯುತ ! ಶಂಖಚಕ್ರಪಾಣೇ 

ಭವಶರಣಮಿತೀರಯಂತಿ ಯೇ ನೈ ತ್ಯಜಭಟ 1? ದೂರತರೇಣ ತಾನ- 

ಹಂಸಹಾನ್”- ಎಂದು 

ಅನತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರ ಲಕ್ಭ್ಮಣಗಳೇ. ವೂ, 

ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಣವಾಗಿಗ್ಗು ವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೊಡಲು ಮತ್ತು 

ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರ್ಜೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳು ಆಚಾರ್ಯರಕ್ಲಿದುದನ್ನೂ 

"ವೇದಾಂತ ದೇತಿಕರ ದಿನಚರಿ' ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು 

೨ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿನ ನಿಷ್ಣುಭಕ್ತರ ಗುಣನನ್ನು ಇಂದೂ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ 

ಕಾಣುವ ಅವರ ಅರ್ಚಾಮೂರ್ತಿಗೆಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅದನ್ನೇ 

ಈ ಶ್ಲೊ(ಕದಲ್ಲಿಯೂ ವಣ ಸಿದ್ದಾರೆ 
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ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಳುಗಳ ತುದಿ- 

ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುವ ಊರ್ಥ್ಯ ಪುಂಡ್ರವು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ 

ಶುಳಸೀಮಣಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಮಾಕ್ಷ-ಮಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ 
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬಿಳುವಾದ ಪಂಜಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರೀಯವನ್ನೂ ಥರಿಸಿ- 
ದ್ಭಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಅಲಂಕೃತರಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು 
ಬೀರುತ್ತಾ, ತಮ್ಮನ್ನಾ ಶ್ರಯಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಯೆಯಿಂದ ತೊಯ್ದ -- 

ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕೃನಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಸಗಳನ್ನೂ 
ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಶೀತಲ ಸ್ವಭಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ 
ರೀತಿಯ ಅಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ 

ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರಲಿ-ಎಂದು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ- 
ದ್ಹಾರೆ 

ಜ್ರ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿ- 

ಸುವುದರೊಡಕೆ, ವಿಷ್ಣುಭಕ್ಕರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ 

ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉಪಹೇಶವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 

ಯ ಇನಾಂ ದಿನಚರ್ಯಾಂ ಜೆ ನಿಗ್ರಹಧ್ಯಾನಸದ್ಭತಿಂ | 

ವರದಾರ್ಯಕೃತಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶೀಲಯೇನ್ಮುಕ್ತೆ ಏನ ಸಃ 1೫1! 

ಯಃ = ಯಾವನು, ವರದೂರ್ಯಕೃತಾಂ- ಕುಮಾರ ವರದಾ- 
ಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಚೆಂರ್ಕ್ಯಾಂ= ಮೇದಾಂತದೇಶಿಕರ ದಿನ- 
ಚರಿಯನ್ನೂ, ಚ ಮತ್ತು, ನಿಗ್ರಹಧ್ಯಾನಪದ್ಧತಿಂ = "ನಿಗ್ರಹಧ್ಯಾನ 
ಪದ್ಧತಿ? ಎಂಬ ಈ ಪದ್ಯಮಾಲಿಕೆಯನ್ನೂ, ಭಕ್ತ್ವಾ್ಯದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, 
ಶೀಲಯೇಶ್ ಎ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ, ಸಃ ಎ. ಅವಮ, 
ಮುಕ್ತ ಃಏವ-ಮುಕ್ತಾತ್ಮನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ 

ನಯನಾಚಾರ"ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮೇಲಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪದ್ಯಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿದ ನವೇದಾಂತದೇಂಕರ "ನಿಗ್ರ ಹಧ್ಯಾನಸದ್ಮಅಗೆ? ಫಲಶ್ರುತಿಯ 
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ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ೧೪ ಶ್ಲೋಕ 
ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಅರ್ದಾಫಸುಸಂಧಾನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪರಿಸುತ್ತಾ 
ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ 
ಅವರ ಕೃವೆಯಿಂದಲೇ, ಸಂಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ- 
ಯುಂಟಾಗ್ಕಿ ಪರಮಾತ ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲಿ 
ಮುಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಸತಿಯು ಸ ಕಾಡ! ಅಲ್ಲದೆ, ಆಚುರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅವತಾರ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿರುನಂಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಯೆ ಯನ್ನು ಕುರಿತು--"ಎೈ 
ದಯಾದೇನಿಯೇ ! ತಾಯಿ! ತಿರುಪತಿಯ ಬೆಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆದರದಿಂದ 

ಬಂದು ನಿಂತಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ಮು ಮುಕ್ಕಾತರು ಶ್ರೀವೈ ಕುಂರದಲ್ಲಿ ಅವ. 
ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಲೀಲಾ 
ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆಮಾಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿ- 
ಲಾದುದಾವುದನ್ನೂ ನಾನು ಯಾಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೨" ನಾತಃಷೆರಂ *ಮಹಿಮೇ 
ತ್ಕಯಿ ನಾಥನೀಯಂ, ಮಾತರ್ದಯೇೇ ! ಮಯಿಕುರುಷ್ಟ ತಥಾ 
ಪ್ರಸಾದಂ | ಬದ್ಭಾದರೋ ವೃಷಗಿರಿ ಪ್ರಣಯೀ ಯಥಾಸಾೌ | 
ಮುಕ್ತಾನುಭೂತಿ ಮಿಹದಾಸ್ಯತಿ ಮೇ ಮುಕಶುಂದಃ॥ (ದಯಾ- 
ಶತಕ-೧೦೦)-ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತೆಯ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಿವರಣೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ 
ಅದನ್ನೇ ನಿನರವಾಗಿ ವೆರಡರಾಜನಲಿ - “ಎಲ್ಪ ! ವರದರಾಜನೇ ! ನೀನು 
ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿರುವುದಾದರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಮಾಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ 
ವಾಗಿ ಯಾನ ಒಂಡು ವ್ಯಾಜವೂ ಇಲದ ಶುದ್ಧ ನಾದ ಭಕ್ತಿ ಯಿಡ್ಜು, ನಿನ್ನ 
ಪಾಸರೊಡನೆಯೇ ಸದಾ PS ಎಲ್ಫೈ ! ಗ 
ತ್ಮನೇ ! ಈ ಸಂಸಾರವೇ ಮೊಕ್ತಡೆಕೆಗೆ ರಿಸಮಾನವಲ್ಲವೆಳಿ "ತಂ 

ಯೇತ್ರ ಸೀದಸಿ, ತವಾಸ್ಮಿ ಸಮಾಪತಶ್ಚೆ ತ | ತಯ ಸ ಭರ್ಕ ಹ 
'ಆರಿಶೈ ಕ್ ಸಂಸ್ಕೃಜ್ಯ ತೇ “4 ಚ ಚಾರ್ ಸ್ವದೀಯಃ | 
ಹ ಏಷ ಭವನ್ನಸವರ್ಗ ಏನ. (ವರದರಾಜ ಸಂಚಾಶತ್-೪೨) 
ಎಂದೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಶರಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ 

ಬಳಿಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ವರದರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು-*ಎಲ್ಫೈ ! ವರದ. 
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ರಾಜನೆ ! ಇದೇ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ 

ಗಮನವ ದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಸ್ಯರಿಂದ ಚೆಂತಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ, 

ನಿನ್ನ ಸುಂದರಮೂರ್ತಿಯುನ್ನ್ನು ನಾನು ಸಾಕ್ತಾತ್ವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯವಾಗಿ 

ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ವ್ಹೆಕುಂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವ ವಿಷಯದ- 

ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಸಲ್ಲ?-" ನಿರಂತರಂ ನಿರ್ವಿಶಂರಂಸ್ಯ ದೀಂರುವಂ-- 

ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಂತಾಪೆದಮಾಭಿರೂಪ್ಯಂ | ಸತ್ಯಂ ಶವೇ ವಾರಣಶೈಲನಾಥ [ 

ವೈಕಂಂರಮಾಸೇ ಹಿ ನ ಮೇಂಭಿಲಾಷಃ | (ವರಡರಾಜಸೆಂಇಕ 
ಶತ್-೪೯)- ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ, ನಾವು ಈ ದೇಹವಿರುವಲ್ಲಿಯೇ ಪರ- 

ಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಯ ಸಾಕ್ಟಾ ತಾರ ಪಡೆದು, ಅವನ ದಾಸರ 

ಸಂಸರ್ಗವನ್ನೂೂ ಹೊಂದಿ, ತುಚ್ಛವಾದ ಐಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಾರದೆ, 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಾನುಭವ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಡೆಯುತೇವೆ- 

ಎಂಬುದನ್ನೇ “ಮಂತ್ರ ಕುವಸಃ? ಎಂಬ ಹದಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಇಲ್ಲಿಗೆ "ವೇದಾಂತದೇತಿಕ ವಿಗ್ರ ಹಧ್ಯಾನಪದ್ಧತಿ'ಯು 

ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು, 

ಹ 

Ce 
(Ma 



ಶ್ರೀನಯನಾರಾಜಾರ್ಯಸ್ಥಾಮಿ ವಿರಚಿತಂ 

ಶ್ರೀನುದ್ಛೇದಾಂತದೇಶಿಕ ಶನಿಯನ್ (ಬಿಡಿಸದ್ಯ) 

ಶ್ರೀಮಾನ್ವೆಂಕಟಿನಾಥಾರ್ಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಕೇಸರೀ | 
ನೇರಾನಾಚಾರ್ಯನರ್ಯೋ ಮೇ ಸಕ್ಸಿಧತ್ತ್ವಾಂಸದಾಹೃಡಿ || 

ಶ್ರೀಮಾನ್ - ಸರಮಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯಕೆಂಕರ್ಯಶ್ರೀಸಂಪನ್ನರಾದ, 
ಕನಿತಾರ್ಕಿಕಳೇಸರಿ-- ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ- 
ದಂತಿದ್ದು, "ಕನಿತಾರ್ಕಿಕಸಿಂಹ?ಕೆಂದು ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾದ, ನೆೇೇದಾಂಶಾ- 
ಚಾರ್ಯನರ್ಯಃ--ವೇದಾಂತಚಾರ್ಯರುಗಳಳ್ಳ ಶ್ರೀಸ್ತರಾದೆ, ನೇಂಕಟ- 
ನಾಥಾರ್ಯಃ ಶಿ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಾಧಾರ್ಯರು, ಮೇ ನನ್ನ, ಹೃದಿ 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಸದಾ--ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯ್ಯೂ ಸನ್ನಿಧಕ್ಟಾಂ- ಪೂರ್ಣ- 
ವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದಿರಲಿ 

ಶ್ರೀನುದಾಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಈ ಹಿಂಜಿ ಬಂದ 
ಪದ್ಯ ಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾ ನಿಸಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕಮಲದಲ್ಲಿ ಥಿರಂತರ 

ವಾಗಿ Wis les ps ಬಿಜಯ ಮಾಡಿಸಿರೆಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, 
ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಸಾನ್ಸಿ ಧ ಯಾಚನಾಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪನಾದುದು ಈ ಶೊ ಕೆ 

"ಆಚಾರ್ಯವಾನ್ ಪುರುಸೋನೇದ? 'ಆಚಾರ್ಯಾದೇವ 
ಹಿಸಾಧಿಸೃ ೦ ಭವತಿ? ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ, "ಆಜಾರ್ಯ ರಸ್ನ- 
ರಿತು, ಅನರ ಕೃಪೆಗೆ ಸಾತ್ರರಾದನರು. ಮಾತ್ರನೇ, ಜಿರಮಾತ್ಮ ಸನ್ನ 
ರಿಯಬಲ್ಲರು' "ಅವರು ಮಾಡುನ ಸರ್ವಕರ್ನುಗಳೊ ಸೂರ್ಣಫಲ 
ವಸ್ನೀಯುತ್ತ, ನೆ? ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದರಿಂಡ, ನಾವು ಮಾಡುವ 
ಸರ್ವವಿಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳೂ ಪೂರ್ಣ ಫಲನನ್ಲೀಯಲು ಮತ್ತು ಆ ಕರ್ಮ- 
ಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸ ಸಿದ್ಧಿ ಸರೆಂದ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ 
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ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಈ ಮೇಲಿನ ಆಚಾರ್ಯರ 

ತನಿಯೆನ್ ಹೇಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ 

ಈ ರೀತಿ ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೃೈದಯದೇಗುಲ-- 

ದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಸ್ಥಾಪನೆಮಾಡಿ ಕೊಂಡ ಬಳಕ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 

ಧೂಪ ದೀಪಾದಿ ನಸ್ರಾಭರಣಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣ- 

ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಷ್ಟೋತ್ಕರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು 

ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅನರ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನನುಸಂಧಾನಮಾಡುತ್ತಾ, ಅವರ 

ಅಡಿದಾವರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕುಸಮವನ್ನರ್ಸ್ನಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಜೀವ ತಮಗೆ 

ಸೇರಿದವನು, ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲ, "ಅಚಾರ್ಯಾಧೀನ'--ಎಂಬ ಅರ್ಧವನ್ನೀಯುವ 

(ಮಃನ), "ಸಮಳಿ-ಎಂಬ ಪದವನ್ನೂ, ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದೊಂದು 

ನಾಮೋಚ್ಛಾರಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಧಾಮುಸಂಧಾನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿ, 

ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಾಭರವನ್ನು ಅರ್ಸಣೆಮಾಡಬೇಕು, 

ಶ್ರೀನುಡ್ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕಾಷ್ಟೋತ್ತರ- 
ಶತನಾಮಾವಳಿ? || 

ಫಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಘೆಂಬಾವತಾರಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ ಅನಂತಾರ್ಯ ತನಯಾಯೆ ನಮಃ 

ಓಂ ವೇಂಕಟಾಧಿಷಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಡೌಹಿತ್ರಾಯ ನಮಃ. 

ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಬತ್ಸಾಂತೆ ಗರ್ಭಗಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ ವಿಭವಾಬ್ದ ಸಮುತ್ಪನ್ನಾಯ ನಮ 

ಓಂ ಕನ್ಯಾಶ್ರವಣಸಂಭವಾಯ ನಮಃ 

ಓಂ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಕ್ತ ಇಯ್ಯೋಗ್ಯಂಶಾಯ ನಮಃ 
ನಿ. 

ಓಂ ವರದಾಚಾರ್ಯವೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ 
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ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯಸಂದೃಷ್ಟಾಯ ನೆಮಃ ೧೦ 

ಸೌಪರ್ಣಮನುಚಿಂಶಕಾಯ ನಮ 

ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯದತ್ತವರಾಯ ನಮಃ 

ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ 

ಪ್ರಸಾದಿತ ಹಯಾನನಾಯ ನಮಃ 

ಅಧೀತಸಾಂಗನಕಲಶ್ರುತಯೇ ನಮಃ 

ಸ್ಕ್ರ್ಯೃತಿನಿದಗ್ರಣ್ಸೆ ನಮಃ 

ಇತಿಹಾಸವುರಾಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ 

ಸುಕನಯೇ ನಮಃ 

ತರ್ಕತತ್ವನಿಜೇ ನಮ" 

ಭಾಷ್ಯಕಾರಾಯ ನನು ೨೦ 

ಭಯಹರಾಯ ನಮಃ 

ಸುಧಾಶಿನೇ ನಮಃ 

ದುಗ್ಧರಾಶಿಕೃ ಕೆ ನಮಃ 

ಪ್ರಧಾನಪ್ರತಿತಂತ್ರಜ್ಞ್ಞಾಯ ನಮಃ 

ಡೇವತಾಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯವಿದೇ ನಮಃ 

ಶ್ರುತನಿದ್ಯಾಯ ನಮ 

ಶ್ರಾವಯಿತ್ರೆೇೇ ನಮಃ 

ಶ್ರು ತಪಾಲಾಯ ನಮಃ 

ಶ್ರತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ 

ಶ್ರುತಾಯ ನಮಃ ೩೦ 

ಪಾಂಡಿಶ್ಯದಾತ್ರೆಃ ನಮಃ 

ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ್ 

ಕೃತಿನೇ ನಮಃ 

ಸುಧಿಯೇ ನಮಃ 

ನಿರಸ್ತಸಾಂಖ್ಯಾಯ ನಮಃ 
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ಪ್ರತ್ಯು ಕೈಯೋಗಾಯ ನಮ 

ಕಾಣಾದಭಂಜನಾಯ ನಮ 

ಅಚಿಚ್ಛ ತನ್ಕ ವಾದಘ್ಹ್ಞಾಯೆ ನಮ. 

ಬ್ಲಣಿಕಾಣಉುಮತಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ 

ಸಾಕಾರಥೀನಿರಾಕರ್ತೇ ನಮಃ ೪೦ 

ಶೂನ್ಯವಾದಶನೋರವಯೇ ನಮಃ 

ಕುಗೃಷ್ಟು ರಗಕಕ್ಷೀಶಾಯೆ ನಮಃ 

ನಪ ಭಂಗೀವಿಲೋಸನಾಯೆ ನಮ 

ಭೇದಾಭೇದಮತಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ 

ಧೂತಯಾದಸನಕ ಸ, ನಂಯ ನಮಃ 

ಆನೀಶಪಾದಗಂಭೆೋಳೆಯೇ ನಮಃ 

ಪಾಸಂಡಮಶಖಂಡನಾಯ ನಮಃ 

ಸಂರಕ್ಷಿಶಾಗಮಾಯೆ ನಮಃ 

ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರಣರಕ್ಷಿತ್ರೇ ನಮ 
ಊರ್ಧ್ವಸ್ರಂಡ್ರಾಂಕನತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ೫೦ 

ಶುದ್ಧಸತ್ವಮಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ 

ಯತ್ಯಾಚಾರಪ್ರ ತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮ 

ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವೃತಂತ್ರಧಿಯೇ ನಮಃ 

ಅನತಾರರಹಸ್ಯಜ್ಞ್ಯಾಯ ನಮ. 

ಅರ್ಚಾಸೌಂದರ್ಯಸಕ್ಕಧಿಯೇ ನಮಃ 

ಅರ್ಧಸಂಚಕತತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮ 

ತತ್ವತ್ರ ಯೆನಿಶೇಷವಿದೇ ನಮ್ಮ 

ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿರೋದಿಫ್ಹಾಯ ನಮ” 

ಬಕ್ತಿ ಮತೇ ನಮ 

ಭಗವ್ಹಾ ಯಾಯು ನಮಃ ೬೦ 

ಜ್ಞಾ ನ್ಫೈ ಕಸಾರಾಯ ನಮಃ 
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ದ್ವಯನಿದೇ ನಮೇ 

ವಿಭಕ್ಕಾಧಿಕೃತಿತ್ರಯಾಯ ನಮಃ 
ಚತುಶ್ಲೋಕ್ಕರ್ಥಸೂರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ 

ನಮ ಗ್" ಜ್ಞಾ ತಾಂಗಸಂಚಕಾಯ ನಮ 

ಷಡಂಗಯೋಗನಿರ್ಣೇಶ್ರೇ ನಮ, 

ಸಸ್ತತಂತು ಕೃದುತ್ತಮಾಯ ನಮ, 

ಅಸ್ಟಾಕ್ಷರೈಕನಿರತಾಯ ನಮಃ 

ನವಮೈೈ ಕರಸಾಶ್ರಯಾಯ ನಮ" 

ದಶತಾತ್ಸರ್ಯನಿಜ್ಞಾತ್ರೆ ೇ ನಮಃ ೭೦ 

ಶತಕೃತೇ ನಮಃ 

ಸಹಸ್ತ್ರನಿದೇ ನಮ" 

ಸ್ಕೂಲಲಕ್ಷಾಯ ನಮಃ 

ಅನೇಕನಾನಾಕೋಟಜ್ಞಾನನಿನರ್ತಕಾಯ ನಮಃ 

ಧರ್ಮಶಂಕವೇ ನಮ. 

ಸಾಧುಬ್ಬಂದನೆಂದಿ ತಾಂಫ್ರಿ ಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ 

ಪದ್ಮಾಕ್ಸಾ ನಂದೆಜನಕಾಯ ನಮ, 

ಹರಾವರನಿಭಾಗವಿಡೇ ನಮ. 

ತ್ಯಾಗಶಬ್ದಾರ್ಧನಿಡೇ ನಮ 

ಧರ್ಮವೇದಿನೇ ನಮ" ಆಂ 

ನಿಧಿನಿಶೇಷನಿದೇ ನಮಃ 

ಉತ್ಸಮಶ್ಲೋಕ ಭಾವಜ್ಞಾಾಯ ನಮ 

ಪಂಚಕಾಲನಸರಾಯಣಾಯ ನಮಃ 

ಸುರಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ 

ಪೂರ್ಣಮನನೇ ನಮಃ 

ಸೂರೀಂದ್ರ ಪ್ರತಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ 

ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಪಂಚಾಸ್ಕಾಯ ನಮಃ 
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ನಿಗಮಾಂತದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ 

ಾ) ದ್ಯಾಯ ನಮ 

ಮುನೀಂದ್ರಾಯ ನನು" ೯0 

ಸರ್ನಜ್ಞಾಯ ನಮ" 

ಊಸಕರ್ತ್ರೇ ನನು 

ಉಪಕಾರನಿದೇ ನಮ 

ಸತ್ಸಂಸ್ರಜಾಯ ಸ್ಕಿರಧಿಯೇ ನನು 

ಅನಾಯ ನಮ 

ಸತ್ಯ ವಾಚೇ ನಮಃ 

ಶುಚಯೇ ನಮ" 

ಸಾಧುವೃತ್ತಯೇ ನಮಃ 

ಮುಕ್ತ ಗಂಭಾಯ ನಮಃ 

ಜತಾಕ್ಸಾಯ ನಮ 

ದೀರ್ಧೆಬಂದುವುತೆೇ ನಮ್ 

ಡಯಾಳನೇ ನಮ, 

ಶಾಸಿತ್ರೇ ನಮಃ 

ಸರ್ನಹಿತಾಚರಣತತ್ಸರಾಯ ನಮಃ 

ಮಹಾಗುರುವೇ ನಮಃ 

ಸ್ವರ್ಣನರ್ಣಾಯ ನಮಃ 

ಒ ಸುಬಾಹನೇ ನಮಃ 

ಓಂ ಪುಂಡರೀಕದ್ಯ ಶೇ ನಮಃ 

| ಶ್ರೀನುಡ್ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಾಷ್ಟೋತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ಸಮಾಸ್ತಾ | 
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[ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ೧೦೮ ನಾಮಾವಳಿಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ 

ಕುಸುಮವನ್ನರ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮೆಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ 

ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾರಬೇಕು ಈ ಮಂಗಳವನ್ನು ಕಾಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು 

"ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ ಮಂಗಳಾಶಸನ'ದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಸುಪುತ್ರರಾದ 

ಶ್ರೀಮಾನ್" ವರದಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ] 

|| ನೇದಾಂತಬೇಶಿಕ ಮಂಗೆಳಾಶಾಸಸವರ್ || 

ಸರ್ಪತೆಂತ್ರಸ್ಮತಂತ್ರಾಂಯ ಸಿಂಹೌಂ"೨ ಕವಿವಾದಿನಾಇರ" | 

ವನೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯಾಂಚು ನೇಂಕಟೇತಾಯ ನುಂಂಗಳವಾ್ | ೧ ॥ 

ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಂತಂತ್ರಾಯ- ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದ 

ಕವಿವಾದಿನಾವಂರ್ ಎ ಕವಿಗಳಿಗೂ ತಜ್ಞ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡುವವರಿಗೂ, 
ಸಿಂಹಾಂರಂಎಸಿಂಹದಂಂರುವ, ವೇದಾಂತಾಚಾರೈವರ್ಯಾಯರಿಯ ವೇದಾಂತಾ 

ಚಾರ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಸ್ಮರಾದ, ನೇಂಕಟೇಶಾಯ ಎ ಮೇಂಕಟಿನಾಥರಿಗೆ, 

ಮಂಗಳೆನರ್ಎಮಂಗಳವುಂಬಾಗಲಿ 

ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡು- 

ವಾಗ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ರೀಟಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ 

ಮೊದಲನೆಯದು ತಂದೆ ತಯಿಯರು ಠವ್ಮು ಮಕ್ಕಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು 

ಬಹಳ ಕಾಲ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಹಿರಿಹಿಗ್ಗಿ, ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ 

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಗುಲ, ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತ ಜಿಯೋ 

ಎಂದು ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಎಂತ್ಸಲ್ಯಾ ಅರೇಕದಿಂದ ಭಾವಾವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ. 

ಗಾಗಿ, ಮಗುವಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡುವುದು ನೀರಾಜನವೆತ್ತು ವುದು-ಮೊದಲಾದು 

ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹರುಸುನಂತೆಯೇ, ನಾವು 

ಹಿಂದೆ ನರ್ಣಿಸಿರುವಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳೆಮೂರ್ತಿಯ ನ್ನು ಧ್ಯಾನ- 

ಮಾಡಿ, ಸಾಕ್ಲಾತೃರಿಸ್ತಿ ಆ ಮಂಗಳಮೂರ್ಶಿಯ ದಿವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಮುಳುಗಿ, ಆನಂದತುಂದಿಲರಾಗಿ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತ ್ ಯತಿಕೆಯದಿಂದ ಭಾವಾ- 

ವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಅವರ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಅವದ್ಯವೂ ಬಾರ. 
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ದಿರಲೆಂದು, ಅವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕರ್ಪೂರ ನಿರಾಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂಗಳ- 

ವನ್ನು ಹರಸುಕ್ಕೇವೆ 

ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ಕಿ ಸಾಕ್ಷಾತೃರಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ 

ಕೆಲವು ವೇಳ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಣ್ಯವನ್ನು 

ಪಡೆದರೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಕ್ಲಾ ತ್ತ ತವಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂರ್ತಿಯು ಮರೆ- 

ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ 

ವ್ರಾನಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ, ಸದಾ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ 

ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಲ್ಲಲೆಂದೂ, ಮತ್ತು ದೀಪದ 

ಬೆಳಕು ಕಗ್ಗ ತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಐಹಿಕ ವಿಷಯಾಸಕ್ತ ತೆ 

ಎಂಬ ಕಗ್ಗ ತ್ತಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ದೀಪದಿಂದ ಕರ್ಪೂರ 

ನೀರಾಜನವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಗೆಮಾಡಿ, ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 

ಬರುವೆ ವಿಫ್ಲನನ್ನು ಅವರೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕಿ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳೆ 

ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ನಿಫ್ಲೆವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ವರಿಸುವಂತಾಗಲಿ- ಎಂದು 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೇ ಎರಡನೆಯ ಬಗೆಯದು ("ವಂಂ' ಎಂದರೆ "ವಿಘ್ಲೆ೨, "ಗಲ? 

ಎಂದರೆ "ನುಂಗಿ ಹಾಕುವುದು”, "ವಿಘ್ನ ವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುಡು?- 

ಎನ್ನುವ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ "ಮಂಗಳ? ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ) 

[ಈ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸದಾರ್ಥದಿಂದಲೇ ವಿಷಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗು- 

ವುದರಿಂದ, ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲ] 

ನಭಸ್ಯಮಾಸಿಶ್ರೋಣಾಯಾಂ ಅವತೀರ್ಣಾಯಂ ಸೂರಂಯೆ | 

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾನ್ಫಯಾಯಾಸ್ತು ನೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳನತ್ | ೨॥ 

ನಭಸ್ಯಮಾಸಿ.. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೋಣಾಯಾಂ- ಶ್ರವಣ 

ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶುಭದಿನದಲ್ಲಿ, ಅವತೀರ್ಣಾಯ- ಅವತರಸಿದೆ, 

ಸೂರಯೇ ಠಿತ್ಯಸೂರಿಗಾದ,(ಪಂಡಿತರಾದ), ವಿಶ್ವಮಿತ್ರಾಸ್ತಯಾಯ ಎ 
ನಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಕುಲ ಅಧವಾ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ, ನೇಂಕಟೇಶಾಂರಂ-- 
ವೇಂಕಟಿನಾಧರಿಗೆ, ಮಂಗಳೆಂ ಅಸ್ತು ಎ. ಮಂಗಳವುಂಟಾಗಲಿ 
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ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾದ್ರಪದಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು ಈ ಪುಸ್ತಕದ 

ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಸಾನುಸಾರ, ಪರ- 

ಮಾತ್ಮನಂತೆಯೇ, ವೈಕುಂರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೂ ಧರ್ಮ 

ಸಂಸ್ಕಾಪನಾರ್ಧವಾಗಿ, ಆ೪್ವಾರಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ಅವತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಸೂರಿ- 

ಗಳಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಆಚಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಅವತಾರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು 

ಮುಗಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಾಗಿಯೇ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿ ದ್ಹಾ ರಾಮುದರಿಂದ, 

ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ "ಸೂರಿ?- ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿ 

ಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೂದ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟ- 

ನಾಧರು ವಿಶ್ಫಾಮಿತ್ರ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭನಿಸಿ ಚೇತನೋದ್ಧಾರ 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವುಂಬಾಗಲಿ 

ಹಿತಾ ಯಸ್ಯಾನಂತಸೂರಿಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಸಯಜ್ಜನಃ | 

ಪೌತ್ರೋಯಸ,ನಯಸ್ತ್ಯೋತಾರಂಬಾಂಯಾಸ್ತಸ್ಯ ಮಂಗಳಮ೯ ॥ ೨॥ 

ಯಸ್ಯ - ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನಂತೆಸೂರಿತ= "ಅನಂತ ಸೂರಿ. 

ಎಂಬುವರು, ಹಿತಾ-ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರೋ ಯ ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರು 

ಪ್ರುಂಡರೀಕಾಕ್ಸಯಜ್ಜನಃ ನ “"ಪುಂಡರೀಕಾಶ್ಸಯಜ್ಞಾ?-ಎಂಬುವನರ, 
ಪೌತ್ರ ಮೊನ್ಮುಗನೋ ಯಃ. ಯಾರು ತೋತಾರಂಬಾಯಾಃ 

"ತೋತಾರಂಬಾ?-- ಎಂಬ ತಾಯಿಯ, ತನಯ ಮಗನೋ ತಸ್ಯ 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಮಂಗಳಮ್ ಎ ಮಂಗಳೆವುಂಬಾಗಲಿ 

ಆಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಪುಂಡರೀಕಂಕ್ರ- 

ಯಜ್ಞಾ ರವರ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ಅನಂತಸೂರಿ ಮತ್ತು ಶೋತಾ- 

ರಂಬಾರನರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿಯೂ ಅನತರಿಸಿದ್ದರು ಆಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ- 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾತಿಕದೇಹಕ್ಕೆ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಮೊದಲಾದ 

ವರೂ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಕಾರಣರಾದುದರಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ- 

ರನ್ನು ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನಾ ಗಿಯೂ ಪಡೆಯುವ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ 
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ಗಳಾದುಗರಿಂದ, ಅವರನ್ನೂ ಈ ಶ್ಲ್ನೂ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳನನು ಕಾಡಿದ್ದಾರೆ 

ವೇಂಕಟ ಎ೪ ಗತಾರೋಯಂ ತೆಲ್ಬಿಂಟಾಂಮೊರ್ರಾಣಿವಾ ಭವೇತ್ | 

ಯುತಿ ದ್ರಾಂಶರೋಭನೇಶ್ಯೆ £50 ನಿಶಾ ಹ ಯಾಸ್ಟು ಮುಂಗಳನತ* | 

ಅಂ ಇಈ ನೇಂಕಟಟಢಥರು, ನೇಂಕಬೀಶಾ'ಕಾರೆಕವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 

ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿನ ್ರೀನಿನ ನಿನ ಅವತ`ರಪೋ, ಅಥವಾ ಇಟ್ಟದಿದ್ದರೆ, 

ತಯ್ಯಾಂಬಂ೧ಶಕ ಆ ಶ್ರೀನಿನಾನನ (ದೇವಾಲಯದ) ಘಂಟೆಯ ಅವ- 

ತಾರವೋ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ೦ತಿಳಿಂದ್ರಾಂಶಃ ಎ ಭಗವದ್ರಾ- 

ಮಾನುಜಾಪಾರ್ಯರ ಅವತಾರವೋ, ಇತಿ = ಎಂದು, ವಂ. ಈರೀಂಯಾಗಿ 

ನಿತಕ್ಕಾ ೯೮ರ ಎ ತರ್ಕಿಸವಾು (ಊಹಿಸಲು) ಆಶ್ರಯರಾದ (ಕಾರಣಕರ್ತ- 

ರಾದ) (ನನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಗೆ) ನುಂಂಗಳಂ = ಮಂಗ- 

ಳವು, ಅಸ್ತು- ಉಂಟಾಗಲ 

ಆಚವರ್ಯರು ಅವತರಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಅವರ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಗೆ, 

ಬಹಳಕಾಲ ಸಂತುನನಿಲ್ಬದೆ ಅವರು ತಿರುನಆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀನಿನಾಸನಿಗ 

ಫೆ, ೦ಕರ್ಯವೆಸಗುತ್ತ ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲ ಮೊರೆ 

ಯಿಡಲು, ಆಚಾರ್ಯರ ತಾಯಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ತೋತಾರಂಬಾರವರಿಗೆ, 

ಒಂದು ದಿನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಘೆಂಟಿಯನ್ನು 

ತಾವು ನುಂಗಿದಂತಾಗಿ, ಅಂದೇ ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸಿದರು ಮಾರನೆಯ 

ದಿನದಿಂದ ದೇವಸ್ಕಾ ನದಲ್ಲಿ ಫಂಟಿಯು ಕಾಣದಂತಾಯಿತು 

ಘಂಟೆಯನ್ನು ಬು ಹ।ಡುಕಿಜಾಗ, ಆ ಘಂಟಿಯೇ ತಿಣೀತಾರೆಂಬಾ- 

ರವರ ಗರ್ಬಿದಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಅವತರಿಸುವುದಾಗಿ ಅಶರೀರನಾಣಿಯಾಯಿತು 

ಅಂತೆಯೇ ಕಾಲಸ್ರಸೇಣ ಆಚಾರ್ಯರ ಅವತನರವಾದುದರಿಂದ, ಆಚಾ- 

ರ್ಯರ ಅವಶಾರವು ಘಂಟಾವತಾರಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ 
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[ಒಳ್ಳೆಯ ಘೆಂಟೆಯು ಓಂಕಾರನಾದದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ “ಓಂ 

ಕಾರವು ಅ, ಉ, ಮತ್ತು ಮ-ಎಂಬ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳ ನಂಯುಕ್ತ 

ವಾಡುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾರವು-ಸರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ, ಕಾರವು 

ಮಹಾಲಕ್ಕ್ಮಿಯನ್ನೂ, ಮಕಾರವು ಜೀವನನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ- 

"ಸರಮಾ ್ಮ್ರ ಮತ್ತು ಮದಾಲಸ್ಸ್ಟಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡಿ- 

ಯಾಳಗಿ ದಾಸಡಾಗಿದ್ನೆ-ಎಂಬುದೇ ಒಂಕಾರಾರ್ಧ ಈ ಅರ್ಧವನ್ನು 

ಚೆಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಹಲಮಾರ್ಮ ನಿಗೆ ಆಶ ೫ನಿಸ್ಸನುರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, 

ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಮಾಡೆಲು ಪ್ರಚೋದಿತಂ-ಗಬೇಕೆಂದೇ, ದೇವರ ಪೂಜೆ- 

ಯಲ್ಲಿ ಫೆಂಟಾನಾದಮಾಡುವ ಉದ್ಜಶೃ ಘಂಟಾನ-ರ ಸ್ಪ್ರಣನನ್ನದನನ್ನು 

ಪ್ರಕಾಶಸಡಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಸಸಾಧಿಸ್ಥಿತಿಯೆಲ್ಲಿ ಪರೆವ್ಸೌಸ್ಮನಲಿ ಕೂಡಿ 

ಲಯಿಸುವಂತೆ ಮಾದುಕ್ತೆ, ನನ್ಮು ಆಚಾಯಇರು ಅವತಕಸಿ, ಘಂಟಾನಾದ 

ದಂತೆಯೇ ಪ್ರಣನೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾ, ಘಂಬಾನಾದಕ್ಕಿ ಂತಲೂ 

ಮಿಗಿಲ”ಗಿ, ಅನರ ಗ್ರಂಭಗಳೆ ಮುಖಾಂತರ, ಪ್ರಣವಾರ್ಧವನು ಪ್ರಕಾಶ 

ಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗ್ಗಿ ಸರ್ವಜನರೂ ಹರಮಾತ್ನನನ್ನು ನೇರುವಂತೆ 

ಮಾಡಿರುನುದರಿಂದಲೂ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಘೆಂಓನವತಾರರೆಂದು ಸ್ರಸಿದ್ಧ 

ರಾಗಿರುವುದು ಅನ್ಪರ್ಧವಗಿದೆ) 

"ಹಲಾ ವೇಂಕಟಿನಾಯಕ£-ಎಂದು ಹೇಳಖಾಗುವಂತೆ, ನಿರೇಪವಾಗಿ, 

ಕಲಯುಗದಲ್ಲಿ ತಿರುನತಿಯ ಬೆಟ್ಟಿದನೇಲ್ಕೆ ಅರ್ಚಾವತ-ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಪರಮಾತ್ಮನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಂಗಳ- 

ಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನೀಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರ ಕಣ್ಮನ- 

ಗಳನ್ನು ತಣಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆರ್ಕರ್ನಿಸಿ, ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ, 

ಅಜ್ಞ್ಮಾನಾಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಗಿಗಿಸಿ, ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕನಾದ ಸರ್ವೆ 

ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ದಹಾವಸಾನದಲ್ಲಿ ಮೋನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ 

ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೆಯೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಬುು ಅವತಾರವಾದ 

ಬಳಿಕವೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವತಾರಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಅನರ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ... 

ಯನ್ನು ಸಂದಶಿ-ಸಿಸವರಿಗುಗಲೀ, ಅಥನಾ ಆಗ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ವರನ್ನು 
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ವರ್ಣಿಸಿರುವಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುವ ಅರ್ಚಾ- 

ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಲಿ, ಅವರ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ. 

ಮೂರ್ತಿಯನ್ಸಿ ಹೃದಯ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ ರ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹಿಸಿ ಧ್ಯಾಸಮಾಡುವವರಿ- 

ಗಾಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಮಾತ ನಂತೆಯೇ, ಅವರ ಕಣ್ಮನಗಳನ್ನು ತಣಿಸಿ, 

ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ, ಅಜ್ಚ್ವಾರಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಐಹಿಕಾ- 

ಮುಷ್ಮಿಕವಾದ ಸರ್ವ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ದೇಹಾವೆಸಾನದಲ್ಲಿ 

ಮೋಕ್ಷಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ 

ವೇದಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನೇಕೆ ಮತದವರು ಅಪಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, 

ಅನಸಿದ್ಧಾ ಂತಗಳೆನ್ರು ಸ್ಟಾಪಿಸಿ, ಚೇತನರನ್ನು ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು 

ಕೇಸಿನ ತ್ರಿ ರಲು, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾನಿಯೊದೆಗಿದಾಗ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ 

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸದಾಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆ ಸಗು- 

ದ್ದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆದಿಶೇಸಷನೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾ ಮಾನುಜರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ 

ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮುಖುಂತರ ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು 

ಪ್ರೆಖ್ಯಾಸನಮಾಡಿ, ಧರ್ಮನಂಸ್ಥಾವನೆ ಮಾಡಿ ವೇದಮಾರ್ಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ 

ಮಾಡಿ ಜೇತನೊದ್ಧಾರಮಾಡಿದನು ಅಂತಯೇ ವೇದಾಂತ ಜೇಪಿಕರೂ 

ಅವತರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, 
ನೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ನದರ್ಧಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, ಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜರ 

ದರ್ಶನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದು ಚೇತನೋದ್ಧಾರಮಾಡಿದರು 

ಆದುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅವತಾರವೇ? 

(ಅಥವಾ ಅವನ ಭಂಟಿಯ ಅವತಾರವೇ?) ಅಧವಾ ಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜರ 

ಅನಶಾರವೇ ?-- ಎಂದು ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರೂ ತರ್ಕಿಸಲು ಕಾರಣಿನಾಗು- 

ವಂತೆ, ಶ್ರೀನಿನಾಸನ, ಅವನ ಘಂಟೆಯ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜರ- 

ಎಲ್ಲರ ಗೂಣಗಳೂ ವಿಕೀಭನಿಸಿ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತ ಂತ್ರಿರುವ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ 

ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವುಂಟಾಗಲಿ- ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಿ 
ಪ್ರಾರ್ದಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಕು 

Le 
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ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರೆ ಸೆಂಥಾನಂ ಆತ್ಮನಾದರ್ಶಿತಂ ಪುನಃ | 

ಉದ್ಯರ್ತುಮಾಗತೋ ನೂನಂ ಇಸ್ಯುಳ್ತ್ವಾಯಂಸ್ತು ಮಂಗಳವ ಜಗ 

ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರೆ8 ಎ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜರು, 

ಆತ್ಮನಾ-- ತನ್ನಿಂದ, ದರ್ಶಿಶತಂಎ ತೋರಲ್ಪಟ್ಟ, ಹೆಂಥಾನಂ- (ವೇದ) 

ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಉದ ೯ಂ ಎ ಊದ್ದರಿಸಲೆಂದೇ, ನೂನಂ 

ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ, ಆಗತಃ ಇ (ನೇದಾಂತದೇಶಿಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ) 

ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇರಿ ಎಂದು ಉತ್ತಾಯ-ಹೇಳಲ್ಪರುವ ಆಚಾರ್ಯರ 

ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳೆ ನಿಸ್ರಹಸ್ಳ, ಮುಂಗಳೆದರ್ = ಮಂಗಳವು, ಅಸ್ತು- ಉಂಟಾ 
ಗಲ 

ಭಗವದ್ರು ಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, 
ಪ್ರಸ್ಕಾನಸ್ರಯನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗ.ನ--ಉಪಫಿಸರ್ದುಗಳ್ಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ 

ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪವಾಗಿರುವ 
ವೇದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ, ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ, ಮತ್ತು ವೇದಾಂತಸಾರ, ವೇದಾಂತದೀಪ 

ಮತ್ತು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಪಸಿದಾ ೦ತಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ 

ವೇದಮಾರ್ಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಇವರ ಕಾಲಾನಂತರ 

ಇವರ ಗ್ರಂಧಗಳ ಮೇಲೆ, ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಮಾಡು- 

ಪಿದ್ದರು ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಗ್ರಂಥಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸ ತಜ್ಞರಿಗೆ 
ಮಾತ್ರ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳ ಲು ಮಾಸಲಾಗಿದ್ದಿತು ವೇದಾಂತದೇ-ಕರು ಅವತರಿಸಿದ 

ನಂತರ ರಾಮಾನುಜರ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೇಷ ನ್ರೆಕ್ರಿದ್ದ ಸರ್ವಮತೀಯು.. 

ರಿಗೂ ತಮ್ಮ "ಶತದೂಷಣಿ' ಮೊದಲಾದ ಗಂದಗಳಿಂದ ಉತ್ತರವಿತ್ತು, 
ಸಂಸ್ಕೃತ, ಮುಣಿಸ್ರವಾಳ, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಮರರಿಂದ ಪಂಡಿತರವರೆ- 
ನಿಗೂ ಸರ್ನನವಿಧ ಅದಿಕಾರಿಗಳಗೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ 
ನಿಷ್ಕೃಸ್ಸವಾಗಿ ತಿಳಿಯ.ಪಂತೆ ಆಗಸದ ನರಾನುಜರ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಮ್ಮ 
ಗ್ರಂಭಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಾರಪಡಿಸಿ ಸ್ಲಾಹಿಸಿದದು ಆಚಾರ್ಯರ ಈ 
ಅವತಾರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡೆ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು, ನಾಕ್ಲಾದ್ಲಾ ಮಾನುಜರೇ 
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ತಾವು ಮೊದಲು ತೋರಿಕೊಟ್ಟಿ ವೇದಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪುನ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಹ್ದಾರ- 

ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲೆಂದೇ ವೇದಾಂತಜೇಶಿಕರ ಸ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಕ್ತೆ ಅವ- 

ತರಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ಬ ಡುನ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ 
ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವುಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾರ್ಧಿಸಿದ್ದಾ ರೆ 

ಯೋ ನಾಲ್ಕೇ ವರದಾರ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಚಾಂರ್ಡುಸ್ಯ ಸೆರಾಂದಯಾಂ | 
ಅಮಾಸೆ ವೃದ್ಧಿಂ ಗನಿತಃ ತಸ್ಮೈ ಯೋಗ್ಯಾಯ ಮಂಗಳವರ್ [| 

ಯಃ ಷಾಯಾನ ವೆಂಕಟನಾಧಾಚಾರ್ಯರ್ಕು ಬಾಲ್ಯೇ ವಾಚಿಕ್ಕಂದಿ- 
ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ = ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಗುರುಗಳಾದ 
ವರದಾರ್ಯಸ್ಯ ಜಾ ವರದ ಚಾರ್ಯರ, ಹೆರಾಂದಂಯಾಂ - ಅತ ಧಿ ಕವಾದ- 
ಕೃನೆಯನ್ನು, ಅವಾಸ ಎಹೊಂದಿದರೋ, (ಮತ್ತು) ವ ಡ್ಧಿಂ (ಆದರಿಂದ) 
ಅಭಿವೃ ದಿ ಯನ್ನೂ ಗವಿಂತೆಃ ಎ ಹೊಂದಿದರೋ, ತಸ್ಮೆ 4, 
ಯೋಗ್ಯ, ಯೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಆ ನೇದಾಂತಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಸ 
(ಅಸ್ತು ಸ ಮಂಗಳೆವುಂಬಾಗಲಿ 

ವೇಂಕಟನಾಥರ ಪ್ರತಿಭೆಯೂ, ಬುದ್ಧಿ ಕೌಶಲವೂ ಚಿಕ್ಕನಯಸ್ಸಿ- 
ನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ೦ಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವು ಯಾನ 
ವಿಷಯವನ್ನಾ ಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದುಸಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಡೇಳಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ 
ಅವರಿಗೆ ಐದು ವರುಷ ವಯಸ್ಕಾಗಿದ್ದಾ ಗ ಒಂಡು ಜ್ ಅವರ ನೋಡರೆ- 
ಮಾವನವರಾದ ಅತೆ ಶ್ರೇಯ ರಾಮಾನುಜರು, ಅವರನ್ನು, ತನ್ಮು ಗುರುಗಳಾದ 
ನಡಾಡೊರು ಸೂ ಳ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುವ ನರದಾಚಾರ್ಯುಸ್ವಾ ನಿಗಳ 
ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈ ಸರಕರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾ 0 
ಶಮ ಶಿಷ್ಯ ರುಗಳಾದ ಶ್ರುತಪ್ರ ಕಂಶಿಕಾಚಾರ್ಯಂಾದ ಸುದರ್ಶನಸೂರಿಗಳೂ, 

ನಡಕ್ಕು ತಿರುನೀದಿನಿಳ್ಳೈ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಶ್ರೀಭಾಸ್ಯಕಾಲಕ್ಷೇವವನ್ನು 
ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ರು ಆತ್ರೇಯ ರಾಮಾನುಜರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ, 

ವರದಾಚಾರ್ಯರು, ಅವರೊಡಸನಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ತೇಜಸ್ಸ ನ್ನೂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ 
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ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪ ಟ್ಟು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿ ಅನನು 
ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು Ro ತಾವು ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ M ಸನ್ಯಾ ಸವನ್ನು 
SOE ಹೊರಟರು ಆದರೆ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಚ ವಿಷ- 
ಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಿ ತು ಆ ಸಮಯದಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ 
ಬಾಲಕರಾದ ನೇಂಕಟನಾಧರು, ಯಾನ ನಿಷಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು 
ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ರೆಂಬುದನ ನ್ನು ವರದಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ 
ಆಶ ರ್ಯವುಂಬಾಯಿತು ಆಗ ಗುರುಗಳಾದ ವರದಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ 
ಸಂತೋಷದಿಂದ -ವೇದಾಂತಮತವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ 
ನಿರೋಧನಾದ ಮತಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ 1 ವೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡಿ 
ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ರಿತ ನಿದ್ಬಾಂಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ, ನೀನು 
ಬಹಳವಾದ es ಸಾತ್ರನಾಗುವೆ?. ಫೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಏಿತಃ ನೇದಾಂತಃ 
ಪ್ರತಿಸ್ನಿಸ್ತ ಬನಿರ್ಮತಃ | ಭೂಯಾಸೆ ನನಿದ್ಯ ಮಾಸ್ಕಃ ತ್ವಂ ಭೂರಿ- 
ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಜನಮ್” ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು ವಣ ಬಹಳ 
ವೃದ್ಧ ರಾದುದರಿಂದ ಸಕಲಶಾಸ ಸಗಳನ್ನೂ ಇವರಿಗೆ ತಾವೇ ವಾರ ಹೇಳಲಾಗ- 
ದುಡಕ್ರೆ ದುಃಖಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರೂ ವೇಂಕಟಿನಾಥರ ನೋದರ- 
WT ಆದ ಆತೆ ಯ 0103 ಆ ಭಾರವನ್ನು 
ವಹಿಸಿದರು ಆತ್ರೇಯ ರಾಮಾನುಜರು ವರದಾಚ ರ್ಯರ ಅಪ್ಪ ಆಯಾತ 
ತ ನೋದರಳಿಯನಿಗೆ ಸಕಲ ಶಾಸಾ ಪ್ರ ಭ್ಯಾ ಸಮಾಡಿಸಿ ಮುಂಜಿ ಆವರು 
ಹಸದ ಆಚಾರ್ಯ ಪೀರಕ್ಸೆ ಯೋಗ್ಯ ರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು, ಈ ರೀತಿ 
je ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ RR, ವರದಾಚಾರ್ಯರ ಅತ್ಯ ಧಿಕನಾದ 
ಕೃಪೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾತ್ರರಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಜಾ ನುಸಾರವಾಗಿ 
ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಗ್ಯರಾದ 'ನೇಂಕಟನಾಧ- 
ರಿಗೆ ಬ ತೂ. ಈ ಶ್ಲ್ಯೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ ರ್ಥಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ 

ರಾಮಾಸುಜಾರ್ಯಾದಾಕ್ರೆ €ಯಾನ್ಮಾ ತುಲಾತ್ಸೃಕಲಾಃ ಕಲಇಃ | 
ಅವಾಸ ನಿಂಶತ್ಯಜ್ಞೆ Ps ತಸೆ ಸ್ಸ ಸ್ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಎ ಮಂಗಳನು |೭॥ 
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ವೂತುಲಾತ”ಎ ಸೋದರಮಾನನವರಾದ, ಅಶ್ರೇಯಾತ್ ಎ 

ಆತ್ರೇಯ ಗೋತ್ರಷವರಾಷ ರಾನಾನುಬಾತ್ ಆರಾಮಾನುಜಾ ಚಾರ್ಯ 

ರಿಂದ್ಕ ನಿಂತ ಬ್ಲ ತನ್ನ ಇ ತ್ಸ್ರತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗ್ಗೆ ಯಃ ಎಯಾವ- 

ನೇಂಕಟನಾಧರು Ps ಪಾಹಿ ಕಲೆಗಳನ್ನೂ (ಮತ್ತು ಸಕಲ- 

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ) ಅವಾ ಎಹೊಂದಿದರೊ (ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೋ), 

ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯವ ಬುದ್ಧಿವೆಂತರಾಡೆ, ಡಸ್ಕ್ರೆ 3 ನ ವೇಂಕಟಿನಾಥರಿಗೆ, 

ಮಂಗಳೆನುಖ್ (ಅಸ್ತು) = ಮಂಗಳವುಂಬಾಗಲಿ 

ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ನಿವಂಣೆಯಲ್ಲಿಯೆಃ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ವೇಂಕಟ. 

ನಾಭರು, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದು ಹೇನಲ ೨೦ನೆಯ 

ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಾಗಿಯೇ, ತಮ್ಮ ನೋದರಮಾವನವರಾದ ಆತ್ರೇಯ- 

ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ಸಕಲನಿಧನಾದ ೬೪ ಕಲೆಗಳನ್ಲೊ ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ್ಗ 

ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಈರೀತಿಯಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಂಗಳ- 

ಪುಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಶ್ರುತಸ್ರೆಕಾಶಿಕಾ ಭೂವರತ್ ಯೇನಾದೌ ಪಠಿರಸ್ತಿತಾ | 
ಪ್ರೆವರ್ತಿತಾ ಚ ಹಾಪ್ರೇಷು ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೇಷ್ಮಾಯ ನುಂಗಳಪತ್ [೮] 

ಭೂಮ ಭೂಲೋಕದ, ಅಬಿ ಎಮೊಟ್ಟಿ ಮೊದಲ್ಮು ಯೇನ ಎ 

ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ, ಶ್ರುಡಸ್ರತಾನಿಕಾಜ *ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶಿಕಾ' ಎಂಬ 

೩. ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ನವು, ಪರಿರಸ್ರಿತಾಣ ಯಾವ ಅವದ ವೂ ಬಾರದಂತೆ 

ರಕ್ಷಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟತೋ, ಗೆ -ಮತ್ತು), ಘಾತ್ರ ಸಶ್ಪ್ರಾತ್ರರಾದ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ, 

ಆದೌ ಮಮೊದಲು, ಪ್ರೆನರ್ತಿಕಾ ಎಪ್ರಕಾಶಃ ಟಾ ುಸದೇಶಿಸಲ್ಪ — 

ಟ್ವತೊೋ ತಸ್ಮೈ ಒಆ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಯ ವ ಶ್ರೀಷ್ಟರಾದೆ 

ಮಂಗಳಂ - (ಅಸ್ತು) ಮಂಗ ವುಂಬಾಗಲಿ 

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನೇಂಆಟಿನಾಧರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂ, 

ಸತ್ಯಾಗಾಲಂ--ಇಕ್ಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ರು 
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ಆ ಸನ್ಸಿನೇಸದಲ್ಲಿ, ಮಹ ಮ್ಮ ದೀಯರು ಪ್ರೀರೆೊಗವಸ್ಸುದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಲು 
ವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಗಲು, ಈ ನಿಷಯನನ್ನು ಬೇವಸ್ಥ್ಯಾನದ ಮುಖ್ಯ್ಯಟ ಕಾರಿಯಾದ 
ಶ್ರೀರಂಗರಾಜನಾಧವನಧಇಲದೇಶಿಕರೆ:ಬ.ವರು ಅಳಿಸು ಬಹತ ಉಪಾಯದಿಂದ 
ರಂಗನಾಥ ಸೇವರ ಉತ್ಸೃ- ನಿಗ್ರಸನನ್ನು, ಲ್ಪೀಭೂದೆವಿಯರಸ್ಲೂ ಹ 
ಸ್ಥಾನದ ಅಛಿರಣಗಳೆನ್ನೂ ಪಲ್ಬಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫೆಬ್ರ ಬ್ರುಕ್ಮ್ಣರ ಜೇ ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸ್ಕಿ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಸುತ್ತಲೂ 
ಕಲ್ಲುರಾತಿಗಳನ್ನೂ ಹಾಕಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೃತ್ರಿಮ ನಿಗ್ರಹಗಳ್ಳ್ನಟ್ಟಿರು ಸ್ವಲ್ಪ 
ಹೊತ್ತಿ ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಮ್ಮದೀಯರು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ನಿ ದಾಟಬಂದು 
ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ರಿಕ್ಷಿಸಿಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ೧೨ ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು 
ಎದುರಿಸಿ ಅನೇಕರನ್ನೂ ತೊಲೆಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂದ್ಕು 

ಅದರಿಂದ ಆಭ್ಯವೂದ ಅವಾರವಾದ ಏಿಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಕಣ್ಣನೂರು ಕೋಟ 

ಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಷರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಪಾಂತಾಚಾರ್ಯರೂ ದೇವರ 
ನಿಗ್ರಹದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು 
ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಪಂಡಿತರಾದ ಸುದರ್ಶನ ಭಟ್ಟರ “ಶ್ರುತಪ್ರಕಾಶಿಕಾ'-- ಎಂಬ 
ಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜರ ಶ್ರೀಭಾಪ್ಯಗ್ರಂಥದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗ್ರಂಥವನ್ನೂ ಮತ್ತು 
ಸುದರ್ಶನಾಚಾಯ-ರ ಮಕ್ಕಳೆ ಗಳಾದ ವೇದ" ಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಾಂಕುಶ- 
ಭಟ್ಟಿರೆಂಬಿಬ್ಬರನ್ನೂ ರಕ್ತಿಸುವ ಕೆಲವನ್ನು ವೇದಾಂತಾಚ.ರ್ಯರಿಗೆ ವಹಿಸಿ 

ದರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಆ ತಾಳಸಶ್ರದ ಗ್ರಂಧವನ್ನು 
ಕಾವೇರಿಯ ಮರಳಿನ) ಹೂಟಟ್ಟು ನುಹನ್ಮುದೀಯರ ಸೃನ್ಫವು ಶ್ರೀರಂಗ 
ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ರ್ಹೆಗುವವರಗೆ ತಾವೂ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕುಳೂ ರಾಶಿಯಾಗಿ 
ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಶಎಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅನಿತುಜಕಿಂದು,) ನಂತರೆ ನತ್ಯ ನುಂಗಲಕ್ಕ 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದರು... ಸುದರ್ಶನಃಚಾರ್ಯರೂ ಮತ್ತು ಆಳ- 
ಹಿಯ ಮಣವಾಳನಾಯನಾರರೂ ಮುಹಮ್ಮದಯರಿಂದ ಕೊಲ್ಬಟ್ಟರು 
ಶ್ರೀರಂಗವು ಜನರಹಿತವಾಟ ಪ ಳೆಕೊಂಸಯಾಯಿತು ಅಂತೆಹ ಸನ್ನಿ- 

ವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲು ಶ್ರ್ರುತಸ್ರ ಕಾ೭ಕೆಯ ನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರುಜೊಂದೇ 
ಅಲ್ಲದೆ, ಆಗ ಅಳಿದುಳಿದ ಸತ್ಪಾನ್ರರಾದ ಶ್ರೀಷ್ಠೆ ಸ್ನವ:ಗೆ ಶ್ರುತನ್ರಕಾತಿಕಾ 
ಸಮೇತವಾಗಿ ಶ್ರೀಧಾಷ್ಯಕಾಲಕ್ಷೇ ವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸತ್ಸಂಪ್ರದ.ಯವನ್ನು 
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ಸಗ ಪಿಸಿದರು ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಂಗಳವುಟಾಗಲಿ- 

ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಸಾಂಸ್ಕೃ್ರತೀಭಿರ್ದ್ರಾಮಿಡೀಭಿಃ ಬಹ್ಟೀಃ ಕೃತಿಭಿಃ ಜನಾನ್ | 

ಯತಸನುಜ್ಜೀನಂಯಮೂಸ ತಸ್ಮೈ ಸೇವ್ಯಾಯಮಂಗಳಮ್ lei 

ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಭಿಃ = ಸಂಸ್ಕೃತಭಾನೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ, ದ್ರಾನಿಂ- 

ಡೀಫಿಃ - ತನಿ ಹಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುವ, ಬಹ್ಯೀಭಿ8 - ಅನೇಕ- 

ವಿಧವಾದ, ಕೃತಿಭಿಃ = ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಿಂದ, ೦೮೦8 ಎ. ಯಾರು, ಜನಾನ್ = 

ಜನಗಳನ್ನು, ಸಮುಜ್ಜೀವಂಾಮಾಸನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀ- 

ವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೋ, ಸೇವ್ಯಾಂಯಎ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸೇನಿಸಲು ಯೋಗ್ಯ- 

ರಾದ, ತೆಸ್ಟ್ರ್ಯೈ ಆ ನೇದಾಂತಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಮಂಗಳೆಂ (ಅಸ್ತು) 

ಮಂಗಳವುಂಟಾಗಲಿ 

ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟಿನಾಥರ್ಕ, ಅನೇಕ ದುರ್ಮತಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಭಾವ. 

ದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ವೇದವಿಹಿತಮಾರ್ಗವನ್ನರಿಯದೆ ಜನಗಳ್ಳೊರ್ಯೂ ಅಥೋ- 

ಗತಿಗಿಳಿಯುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒದಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರೌಢವಾಗಿರುವ ಸರಳವಾಗಿರುವ 

ಪಂಡಿತವಾಮರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಜೋಧವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 

ಮತ್ತು ತನಿಳು ನನಷೆಯಲ್ಲಿ, "ತತ ಮುಕಾ ಕಲಾನ?, "ತತ್ವಟೀಕೆ?, 

"ತತ್ವನವನೀತಮ್', "ಮಾಮಾಂಸಾಪಾಡುಕಾ?, "ನೇಶೃರಮಿಾಮಾಂಸಾ', 

"ರಹಸ್ಯನವನೀ ತಂ”, "ರಹಸ್ಕತ್ರುಯೆಸಾರ”', "ಅಭಯಸ್ರ ದಾನಸಾರ?, 

ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿ, ವೇದಪ್ರ ತಿಪಾಡ್ಯ - 

ವಾದ ತತ್ವವನ್ನು "ಇದನಿತ್ಸೃಂ?-ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸಿನಲ್ಲಿಯೊ ನೆನೆ” 

ನಿಲಖುನಂತೆಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನುತೋರಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ 

ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅನರ 

ನಮುಕಾಲೇನಂಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡದೆ, ಅವರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಟ್ಟದ 

ಹುಟ್ಟಿರುವ, ಹುಟ್ಟುವ ನರ್ವಚೇತನರೂ ಉಚ್ಛೀನಿಸೆಲೆಂದು ತಮ್ಮು ಕೃಕಿ- 
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ರತ್ನಗಳನ್ನೂ ನಮಗೆ ವರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ತಲಪುನಂತೆ ಕೊಟ್ಟುಹೋಗಿ- 

ದ್ಹಾರೆ ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೇತನವರ್ಗದವರಿಂದಲೂ ಅವರು, ಸೇವಿಸಲು 

ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮೆಂಗಳವುಂಖಾಗಲಿ 

ಯಃ ಖ್ಯಾತಿಲಾಭಪುಜಾಸು ನಿಮಂಖಯೋ ನೈಸ್ಣನೀಜನೇ | 

ಕ್ರಯಣೇಯದಶಾಂಪ್ರಾಸ್ತೆಸ್ತಸ್ಥೈ ಭವ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೧೦॥ 

ನೈಷ್ಣನೀಜನೇ ವಿಷ್ಲುಭಕ್ತರಲ್ಲಿ, ಯೆ8 = ಯಾರು, ಖ್ಯಾತಿಲಾಭ- 

ಪುಜಾಸು ಎ ಹೊಗಳಿಕೆ, ಆರ್ಧಿಕಲಾಭ ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಪಂಖ ನ 

ಆನೆಯಿಲ್ಲವಮೂಗಿ, ಕ್ರಯೆಚೀಯದಶಾಂ (ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನೇ)- 
ಮಾರಾಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಾಸ್ತೆ$ ಎ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೋ, 

ಭನ್ಯಾಯ ಎ ಮಂಗಳೆ ಸ್ವರೂಸರಾದ, ತಸ್ಮೈ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ, 

ಮಂಗಳಂ (ಅಸ್ತು) -ಎಮಂಗಳವುಂಬಾಗಲಿ 

ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತಕ್ಕೆಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಬಾ ಫಿರತ- 

ರಾಗಿದ್ದರು ಅವರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆ, ಆರ್ಧಿಕಲಾಭ ಅಥವಾ ಗೌರವಗಳನ್ನು 

ಎದುರು ನೋಡಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆ ಸಗುತ್ತಿ ರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಭಾಗವತ ಪರಾ- 

ಕಾಸ್ಟೆ ಎಸ್ಟುಮಟ್ಟಿಗಿದ್ದಿ ತೆಂಸರೆ, ಭಾಗನತರು ಒಂದುನೇಳ ತನ್ನನ್ನೇ- 

ಮಾಂಾಟಮಾದಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ 

ಸಿದ್ಧರಾಗಿ, ಅನರಿಗೋಸ್ಸುರ ತನ್ನನ್ನೇ ಮಾರಾಟಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಕಿಆಯಲ್ಲಿ- 

ದ್ದರು ಈರೀತಿಯಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಹೆಂಕಾರ-ಮಮಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು 

ತೊರೆದವರಾಗಿ ಆತ್ಮಗುಣಸರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಮಂಗಳಸ್ಟರೂಪರಾಗಿದ್ದರು 

ಆರೀತಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಂಗಳವುಂಬಾಗಲಿ 

ಯಸ್ಮಾದೇನಮುಯಾ ಸರ್ವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಗ್ರಾಹಿ ನಾನ್ಯತಃ | 

ತಸ್ಮೈ ನೇಂಕಟಿನಾಥಾಯ ಮಮ ನಾದಂಯ ಮಂಗಳವ ol! 

ನಾಸ್ಕತಃ ಎ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಸ್ಮಾಡೇಷ= ಯಾನ 

ಆಚಾರ್ಯರೊಬ್ಬ ರಿಂದಲೇ, ಮಯಾ ನನ್ನಿಂದ, ಸರ್ವಂಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಲ್ಲ 
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ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ, ಆಇ. (ಅದ್ಯಯನಮಾಡಿ) ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ತೋ, ಮುಮು ಎ 

ನನಗೆ ಸುತಲ ರಕ್ತಕಾಗಿ ಒಡೆಯರಾದ, ತಸ್ಟ್ರೈ ಜಡೆ (ಆಚಾರ್ಯ.-- 

ರಾಸ) ಹೇಂಕಟಿಸುಡು ಚು ಹಾರೇಂಕ ಟಸುದ ರಿಗೆ, ಮಂಗಳಂ ವಾವರಿಂಗಳ... 

ವುಂಟಾಗಲಿ 

ಶುನಣರವರದುಚಂರ್ಯರು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆ 

ಯೆ ಬ್ಬ ರಲ್ಲಿಯೇ ವೂಣ್ಣ ಮಗಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತ 

ರ-ಗಿದ್ದರು ಭಾಕದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಮಾತಾಪಿತ್ಸಗಳು ಹೇಗೆ 

ವಂದ್ಯುರ್ಹರೋ, ಹುಗೆಯೇ ಆಕ್ಮೋಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿ ಮಂತ್ರ 

ಮಂತ್ರುರ್ಧಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಅಜ್ಞ್ಯಾನಾಂಥಕಾರದಿಂದ ಬಿಡಿ. 

ಸುವ ಗುರುವಾದರೂ ಅತ್ಮನಿಗೆ ತಂಡೆಯಂತಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ 

ವಂಬ್ಯಾರ್ಹಣಗಿರುಸ್ತಾರೆ “ಮಂತ್ರೋ ಮಾತಾ ಗುರುಕಹಿತಾ!” 

ಆದುದರಿಂದಲೇ. ಸುಮಾರನರದಾರ್ಟಾರ್ಯರಿಗೆ ಜನ್ಮದಾತಾ, ಮತ್ತು 

ಗುರುವಾಗಿ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ  ವೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುರಕ್ಷಿಸಿದ 

ವೇಂಕಟನಾತರಿಗೆ ಅವರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಹಾಡಿದ್ದಾರ 

« ಹೇ ಗುರಪೇ ದೈನತಾಯ ಚ | 

ಹ್ರ್ರುಸ್ಮಾಂಗು ಹ್ರು ಕಂ ಸ್ತು ನೇಂಳಟೇಶಾಯವಮುಂಗಳವರ್ 10೨1! 

ಮೋ ಎಾನಸಗ್ಗ ಹಿಪ್ರೀ  ತಂಬಿಯಾಗಿಯ್ಕೂ, ಬ್ರಹೆನ್ಮೀಸೆದೇಷ್ಟೇ 

ಬ್ರಹೆ ಸ°ೀಸ ಕೀಶಮಾನಿಸಮೂಗಿಯೊ, (ರೆಯೇ( ಜ್ಞಾ ನೋಸದೇಶಮಾಡಿ) 

ಗುರುಗಳಾಗಯಣ, ಹೈಸತಎಯು ಜಾಉಪಾಸನಾಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ದೇವರಾ... 

ಗಿಯೂ, ಪ್ರೂಷ್ಯ್ಯ -- ಹೊಂಗಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ, ಪ್ರಾಪೆರಾಂಯ 

ಸರಮಾರ್ಥವ4್ಲಾ ಪೆಂಡಲು ಸಾಧನರಾಗಿಯೂ ಇರುವ, ಮೇಂಕಟೀ- 

ಶ೦೦ಶುಜಾ ನ ಕೃತ್ ಮೈಂಕನೀಕಕ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿಂಯೂ ಇರುವ ವೇಂಕಟ- 

ನಾಧರಿಗೆ, ಮುಂಳೆಂನ ಮಂಗಳೆವುಂಬಾಗಲ, 
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ಕುಮಾರವರದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕರು ಕೇವಲ ಜನ್ಮವಿತ್ತ 

ತಂದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ, ವೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡಿಸ್ಕಿ 

ದ್ವಿಜತ್ಚವನ್ನೂ, ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಆಚಾರ್ಯರು 

ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಉಸದೇಶಿಸಿ ಆಂತರಿಕವಾದ ಆಂ ಧಕಾರೆನನ್ನು ಹೆಣ"ಗಲಾಡಿ- 

ಸಿದುದರಿಂದ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದ ೧೨ ನೆಯ ಪುಟಿದಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಉಸಾಸಿನಲು ಅರ್ಹರಾದ ಗುಣಸರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ದೇವತಾ 

ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರು "ಆಚಾರ್ಯನಾನ್ ಪುರುಷೋ ವೇದ'-ಎಂದು ಹೇಳು 
ವಂತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನರಿಯಲು ಅವರ ಉಪಾಸನೆಯು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ 

ರುತ್ಮಜಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದ ೬೩ ಮತ್ತು ೬೪ನೆಯ 

ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೇಂಕಬೇಶನ ಅನತಾರ 

ಸ್ವರೂಸರಾದುದರಿಂದ ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯರಾಗಿ 

ದಾರೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ, ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಕರಾಗಿ 
ದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಂಗಳ 

ವುಂಟಾಗಲಿ-- ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಯಃ ಕೃತಂ ವರದಾರ್ಯೇಣ ಮೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯಮಂಗಳವರ್ || 

ಆಶಾಸ್ತ್ರ6ನುದಿನಂ ಸೋಪಿ ಭವೇಸ್ಮಂಗಳ ಭಾಜನವರ್ 11೧೨1! 

ಯಃ ಇಯಾವನು, ವರದಾರ್ಯೇಣಎ ವರದಾಚಾರ್ಯರಿಂದ್ಕ ಕೃತಂ 

ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯಮಂಗಳೆಂ= ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ- 

ಮೆಂಗಳ ಪದ್ಯ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು, ಅಸುದಿಸಂ = ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ; ಆಶಾಸ್ಟೇ 

ಸಾಚಿನುಸಂಧಾನಮಾಡುತ್ತಾ ನೆಯೋ, ಸೋಪಿ ಎ ಅವನಾದರೋ ವಂಂಗಳ- 

ಭಾಜನೆವತ್ ಎ ಸರ್ವವಿಧವಾದ ಮಂಗಳಗಳಿಗೂ ಪಾತ್ರನಾಗಿ, ಭವೇತ್ ಎ 

ಆಗುತ್ತಾನೆ 

ಕುಮಾರ ವರದಾಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದಿನ ೧೨ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ 

ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರು- 

ತ್ಲ್ಯಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಮಂಗಳ ಸದ್ಯಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ. 
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ನಿತ್ಯವೂ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ- 

ರೆಯೋ, ಅವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಶೇಷಾನುಗ್ರ ಹವು ಲಭಿಸಿ, ಅವರ ಕೃಪಾ- 

ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ, "ಮಂಗಳಾನಾಂ ಚ ಮಂಗಳೆಮ”? ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹರ- 

ಮಾತ್ಮನ ಕೃಪಾಕಟಾಸ್ಸವು ಲಭಿಸಿ, ಅವನ ಮಂಗಳಮೂರ್ಕಿಯ ಸಾಕ್ಲಾ- 

ತ್ಥಾರವಾಗುತ್ತಜೆ. ಅಂದರೆ ಮಂಗಳಭಾಜನಾಗುತ್ತಾನೆ- ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ದ್ವಾರೆ 

|| ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕ ಮುಂಗಳಾಶಾನನವು ಮುಗಿದಿದೆ || 

Ns "ಂ್ಗ೧್ಗ ಬಜ 

॥ ಶ್ರೀಮಜ್ಜೇದಾಂತದೇಶಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಷ್ಟಕವರ್ ॥ 

ತ್ರಯಾಚೂಡಾಗುರೋ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಕೃಷಾಂಭೋರಾಶಿನಾ ತ್ವಯಾ | 
ನಿಜ್ಜ್ಞಾಪನಂ ಮಾಮಕೀನಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಶ್ರಿತವತ್ಸಲ |1೧|| 

ಶ್ರಿತನತ್ಸಲ-ಆಶ್ರಿತಜನರಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವುಳ್ಳ, ತ್ರಯೀಚೂಡಾ 
ಗುರೋ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿನ್ ಎ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಕೃಹಾಂ- 

ಭೋರಾಶಿನಾ ಎದಯಾಸಾಗರರಾದ, ತ್ವಯಾ ತನ್ನಿಂದ ಮಾಮಕೀನಂ 
1 ವಿಜ್ಞಾಸೆನಂ- ಫಪ್ರಾರ್ಧನೆಯು, ಶ್ರೋತವ್ಯಂ = ಹೇಳಲ್ಬ್ರದೆ- 

(ಕು 

ತ್ರಯ್ಯಂತಾರ್ಯ ಭವತ್ಪದಪಂಕೇರುಹಜಂಷಾಂ ಸತಾಂ | 

ಸ್ವಯಂ ಮಯಿ ಸದಾ ಭೂಂಡಾತ ಅನುಗ್ರಹಹೆರಂಪರಾ 1೨1] 

ತ್ರಯ್ಯಂತಾರ್ಯ = ನೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರೇ, ಭನತ್ಪಾದಪಂಕೇ- 

ರುಹಜುಷಾಂ ಎ ತಮ್ಮ ಅಡಿದಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರೀತರಾದ, 
ಸತಾಂ= ಸತ್ಪುರುಷರ ಅನುಗ್ರ ಹಸರಂಪರಾ= ಅನುಗ್ರಹದ ಸಾಲಾದರೋ, 

ಸ್ವಯಂ ತಾನಾಗಿಯೇ, ಮಯಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಸದಾ ವಾ(ಥಿರಂತರವಾಗಿ) 

ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಭೂಯಾಶ್ ಎಾಇರುವಂತಾಗಲಿ, 
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ಶ್ರೀ ಸಂಯಮಿಂದ್ರಸಿದ್ಧಾಂತನಿಧಿರಕ್ಷ್ಯೈ ಕದೀಕ್ಷಿತ | 

ನಿಯತಂ ಕುರೆ ವಾಸಂ ಮಾಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರ ಶೇ |೩|! 

ಶ್ರೀ ಸಂಯಮಿಂದ್ರಸಿದ್ಧಾಂತನಿಧಿರಸ್ಷೈ ಕದೀಕ್ಷಿತ ಜಾ ಭಗವಂತನ 

ನಿತ್ಯಕ್ಕೆಂಕರ್ಯಶ್ರೀಯಿಂದ ಭೂಷಿತರಾದ ಯತಿರಾಜ (ರಾಮಾನುಜ)ರ 

ಸಿದ್ಧಾಂತ ಫಿಧಿಯತಂತಿರುವ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 

ಪಾದಿತವಾದ ಬೋಧನೆಯನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸವುಂದರಲ್ಲಿಯೇ ದೀಕ್ಷಾ- 

ಬದ್ಧರಾದ, (ಎಲೈ ಆಚಾರ್ಯರೇ ') ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವಶಂತ್ರ ಜಾ"ಸರ್ವತಂತ್ರ- 

ಸ್ಪತಂತ್ರ'ರೆಂದು ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾದ, ತೇಜಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಮಾಂ = ನನ್ನನ್ನು, 
ನಿಯತಂ ಥಿಯಮೇನ, ದಾಸಂಕುರು =ದಾಸನಾಗಿರುವಂತೆಮಾಡಿ 

ಜ್ಞಾ ನಭಕ್ತಾ ದಿಸತ್ಸಂಖತ್ಸೈದಾಯಿನ್ಯೂನುಕಂಪೆಯಾ | 

ಸ್ಕಾದಸಾವಿತಿನೀಕ್ಸಸ್ಟ ವೇಪಾಂತಾಟಾಯರ್ವರೂ ಮಾಂ 1೪1 

ವೇದಾಂತಾಚಾಂರ್ಯವರ್ಯ ಇಾಎಲೈ ! ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೇಸ್ಠರಾದದರೇ !, ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಾ ದಿಸತ್ಸಂಪೆತ್ಪ್ರೆದಾಯಿನ್ಮಾ ಜ್ಞ್ಯಾನ 
ಭಕ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಸತ್ಸಂಸ್ರದಾಯನನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅನುಕಂಪೆಯಾ 

ಕೃಸೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ, (ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ), ಅಸೌ ಎಇವನು, ಸ್ಯಾತ್ ವ್ 
(ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿ) ಇರಲಿ 
ಇತಿ ಜಾನಿಂನು, ಮಾಂ ಪಾನನ್ನನ್ನು; ನೀಕ್ಷಸ್ಟದಾ ನೋಡಿ 

ಶ್ರೀನೇಂಕಟೇಶಘಂಟಾತ್ಮನ್ ! ಯತೀಂದ್ರಶರಣಿತ್ಸ್ರಿಯ | 

ರಹಸ್ಯತ್ರ್ರಯಸಾರೋಕ್ತ ನಿಷ್ಠಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ 1s 

ಶ್ರೀನೇಂಕಟೇಶಘಂಬಾತ್ಮನ್ ಎತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಘಂಟಾ- 
ರೂಪವನ್ನೇ ಆತ್ಮನಾಗಿಹೊಂದಿರುವವರೇ ! ಯತೀಂದ್ರ ಶರಣಿತ್ಟ್ರ್ರಿ೦ರರಿ ವ 
ಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಾಳ್ಟಾರ್ರವರ (ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ) 

ನ್ರಿಯರಾದನವರೇ ! ಶ್ರೇಷ್ಟ ೦ ಎ್ಪ್ರೀಷ್ಠವಾದ, ರಹಸ್ಯತ್ರ್ರಯಸಾರೋಕ್ತ 
ನಿಷ್ಕಾಂ ನಾ(ತಮ್ಮ ಕೃ೬ರತ್ನವಾದ) ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲ ತಮ್ಮಿಂದ 
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ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ (ಪ್ರಪನ್ನನ) ನಿಸ್ಕೆಯನ್ನು ಮೇ ಜಾನನಗೆ, ಪ್ರೆಯಚ್ಛ ಇ 

(ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ) ಕೊಡಿ 

ತೃತ್ಯತಿಷ್ಠಾಗನಮಾಂತಾರ್ಯ ಸಮ್ಮಕ್ಕತಪರಿಶ್ರಮೈಃ | 

ನಿತ್ಯ್ಕಯೋಗೋ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಸ್ತ ದೇಕಾಂತಿಭಿರಸ್ತುನ: ೬! 

ತ್ವೈತೈತಿಷು = ಶನ್ಮ್ನಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಆಗಮಾಂ- 

ತಾರ್ಯಸನ್ಯುಕ್ಯತಸರಿಶ್ರಮ್ಮೈ8 ವೇದಾಂತ ಅಧವಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 

ಪ್ರತಿವಾದ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಯರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿ 

ಶ್ರಮವುಳ್ಳ, ತೃದೇಕಾಂತಿಭಿಃ ಜಾನಿಮ್ಮಲ್ಲಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿ 

ಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ (ನಿನ್ಮಿಂದ ಉಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಷ್ಠಾನ 

ಮಾಡುತ್ತಿರುವ) ಮಹಾಭಾಗೈ8 ನಾಮಕೂತ್ಮರೊಡನೆ, ಸಃ ನಮಗೆ 

ನಿತ್ಯಯೋಗಃ ಎಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕವು, ಅಸ್ತು ಇರಲಿ 

ಕದಾಪಿ ಕ್ವಾಪಿ ಕೇನಾಪಿ ಕನಿತಾರ್ಕಿಕಸಿಂಹ ! ಮಾವರ | 
ಶ್ರೀಕಾಂತತತ್ಸರಾಚಾರ್ಯೇಷ್ಟೃಪ್ರಸಕ್ತಾಗಸಂ ಕುರು lel 

ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಸಿಂಹ ಮುವಿಲ್ಫೈ ' ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಸಿಂಹರೆಂದು ಬಿರುದಾಂಕಿತ- 

ರಾದ ಆಚಾರ್ಯರೇ ! ಮಾಂ = ನನ್ನನ್ನೂ ಕದಾಪಿ =ಯಾವಾಗಲೇಆಗಲ್ಲಿ, 

ಶನಿ ವಎನ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಹೇನಾಹಿ ಮುಯಾವಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ, 

ಶ್ರೀಕಾಂತತತ್ಸರಾಚಾರ್ಯೇಷು = ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ 
ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಟ್ಟಮನಸ್ಸುಳ್ಳ, ಅವನ ಭಕ್ಕರಾದ ಆಚಾರ್ಯ... 

ರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ರೆಸಕ್ತೆ -- ಆಗಸಂ ಎ ಅಹರಾಧವೆಸಗದಂತವನನ್ನಾಗಿ 

ಕರಂ ಐ ಮಾಡಿರಿ 

ಶ್ರೀಮಡ್ವೀಂಕಟಿನಾಥಾರ್ಯ ! ತೃದೀಂಯ ಚರಣದ್ಭಯವು | 
ಭವತ್ಚತ್ರಸರತ್ರಾಸಿ ಮದೀಯಂ ಶರಣಂ ಸದಾ 11೮1 

ಶ್ರೀಮದ್ಯೇಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಎ ಶ್ರೀಮ ದೇಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರೇ ! 

ಅತ್ರ = (ಲೀಲಾನಿಭೂತಿಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ) ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ, 
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(ಮುತ್ತು) ಹೆರತ್ರಾಪಿ ಎ ದೇಹಾವಸಾನವಾದ ಬಳಿಕ (ನಿತ್ಯವಿಭೂಕಿಯೆಂದು 

ಹೇಳಲಾಗುವ) ಶ್ರೀವೈಕುಂರದಲ್ಲಿಯೂ, ತೃದೀಯ ಚರಣದ್ಧಯೆವಂ್ = 

ತಮ್ಮ ಕಿರುವಡಿಗಳೆರಡೂ, ಮದೀಯಂ «= ನಮಗೆ, ಸದಾ = ಎಲ್ಲ ಕಾಲ 

ದಲ್ಲಿಯೂ, ಶರಣಂ ಎ ಆಸರೆಯಾಗಿ, (ರಕ್ಷಕವಾಗಿ) ಭವತು = ಇರಲಿ 

ಸಾದರಂ ನ್ಯಾಹರನ್ನೇತತ್ಸ್ರತ್ಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಷ್ಟಕಮ್ [ 

ನೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಭಕ್ತಿರತ್ನಾಕರೋ ಭವೇತ್ 1೯॥ 

ಏತತ್ =ಈ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾಷ್ಟಕಂ ಎ "ಪ್ರಾರ್ಥನಾಷ್ಟಕ'ವೆಂಬ ಈ 

ಎಂಟು ಶ್ಲೊ ೇಕಗಳನ್ನು, ಸಾದರಂ = ಆದರದಿಂದ, ಹೆ ಸ್ರತ್ಯಹಂ ಜುಪ್ರತಿ 

ತ್ಯವೂ, ವ್ಯಾ ಜರಾ = ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವವನು, ವೇದಾಂತಾ- 

2 ಭಕ್ತಿರತ್ಟ್ಟಾಕರ8 = ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರ ಅಡಿದಾ- 

ವರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ "ವಾಗುವ ಭಕ್ತಿ ಸಾಗರವೇ (ಮೂರ್ತವತ್ತಂತೆ), ಭವೇತ್ = 

ಆಗುತ್ತಾನೆ 

ಜಯತಿ ಶ್ರುತಿಚೂಡಾರ್ಯಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅದ್ಭುತಚಂದ್ರಮಾಃ | 

ಸಕಲಾ ಯತ್ರ ಹಿ ಕಲಾಃ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಕಲಾಃ 11೧೦! 

ಯತ್ರ ಎ ಯಾನ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಕಲಾಕಕಲಾಃ ಎ ೬೪ ಕಲೆ 

ಗಳೂ ನಿರ್ಮಲಾಃ ಎ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ (ಮಾಲಿನ್ಯರಹಿತವಾಗಿಯೂ) 

ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕಲಾಃ = ನಿತ್ಯವೂ ಪೂರ್ಣಕಲೆಯಿಂದೆ ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಶೋಳಭಿಸು 

ತ್ರಿ ವೆಯೋ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ವಿತ್ಯನಿಭೂತಿ 

ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯಕೈೆಂಕರ್ಯಶ್ರೀಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಶ್ರುತಿ- 

ಚೂಡಾರ್ಯಃ ನ ಆ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯರು, ಅದ್ಭುತಜಚಂದ್ರಮಾ॥ಃ ಜಾ 

ಆಶ್ಚರ್ಯಕರನಾದ ಚಂದ್ರನಂತೆ, ಜಯತಿಹಿ ಐ ಜಯಿಸುತ್ತಾರ್ಲವೇ? 

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುನ ಚಂದ್ರನಾದರೋ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಿನ 

ಕೊಂದು ಕಲೆಯಂತೆ ಕ್ಷಯನಾಗುತ್ತಾ, ಅಮಾಮಾಸ್ಯೆಯದಿನ ಪೂರ್ಣ- 

ವಾಗಿ ಕಲಾಹೀನನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಲೆ 
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ಯಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೆನಾಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯದಿನ ಕಲಾಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಶೋ 

ತ್ತಾನೆ ಈರೀತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ದಿನ ಕಲಾವೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ 

ನನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ, ಅವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆ 
ಅಧವಾ ಮೊಲದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುತೊಂದರಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ 

ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಕಲಕಲಾಪೂರ್ಣನ 
ಶೋಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲನಾಗಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈರಿ 

ಇರುವ ಚಂದ್ರನೇ ತನ್ನ ಆಹ್ಲಾದದಾಯಕತ್ವಗ.ಇದಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೀ 

ರನ್ನೂ ಜಯಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಆಚಾಯ ೯ರಾದಕೋ, ತಾ 

ಅಧಿಕರಿಸಿರುವ ೬೪ ಕಲಾಪಾಂಡಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕುಂದ 

ದಂತೆಯೂ ಮಾಲಿನ್ಯಹೀನರಾಗಿಯೂ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿ ರುವುದರಿಂದಲೂ, ಲೀ 

ವಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ಥಿತ್ಯವಿಭೂತಿ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನ ಕೈಂ ಕ೦ರ 

ಶ್ರೀಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಬ್ಬರನು 

ತನ್ನ ನಶವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸ( 

ಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಅವರ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ, ಅವರ ಗ್ರಂಧಗಳನ 

ಕಾಲಕ್ಷಸಮಾಡುವಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರ ಅಪಾದ್ಯ ವಾದ ಸರ್ವಕಲೆ 

ಗಳನ್ನೂ ಸರ್ವಕಲಾಪೂರ್ಣನಾದ ಸರಮಾತ್ಮ ನನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊ೦ರ 

Re ಆನಂದತುಂದಿಲರಾಗುವಂತೆಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯ 

ಚೇತನೋದ್ಧಾರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮನಸೋಲುವಂತೆಮಾಡಿ - ಆಚಾರ್ಯರು ಮಲ್ಲು 

ರನ್ನೂ ಜಯಿಸುತ್ತಾರೆ 

“ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೇದಾಂತದೇಶಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಷ್ಟಕವು ಮುಗಿದಿದೆ? 

Ce ಗಜಾ ತಾಪ 

ತವಿತಾರ್ಕಿಕಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಶಾಲಿನೇ | 

ಶ್ರೀಮುತೇ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನೇದಾಂತಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 

ಮತೇ ನಿಗಮೂಂತನುಹಾದೇಶಿಕಾಯ ಸವ ॥| 

! ಇತಿ ಶಮ ॥ 


